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SoMMaRju EżEkuTTIv 

I.
It-toroq huma essenzjali għall-integrazzjoni reġjonali, 
it-tkabbir ekonomiku, l-żvilupp soċjali, l-amministrazz-
joni pubblika effettiva u s-sigurtà. Fl-Afrika tas-sub-
Saħara, it-toroq huma l-mezz ewlieni tat-trasport tal-
passiġġieri u tal-merkanzija, li jammonta għal aktar 
minn 80 % tal-movimenti totali tal-oġġetti u s-servizzi, 
u l-ħtiġijiet tat-trasport qed jikbru b’mod rapidu.

II.
I l-Kummissjoni hija waħda mid-donaturi ewlenin fis-
settur tat-toroq fl-Afrika tas-sub-Saħara. I t-trasport 
tat-triq huwa settur fokali għall-istrateġija tal-koope-
razzjoni tal-FEŻ ma’ ħafna pajjiżi tal-Afrika tas-sub-
Saħara. Finanzjarjament, dan huwa mingħajr dubju 
l-aktar settur importanti, b’madwar EUR 7 400 miljun 
f ’impenji tal-FEŻ għal dan ir-reġjun matul il-perjodu 
1995 sal-2011.

III.
I l-Qorti eżaminat jekk il-FEŻ ikkontribwixxiex b’mod 
effettiv għas-sostenibilità tan-netwerk tat-toroq fl-
Afrika tas-sub-Saħara: jekk l-infrastruttura tat-toroq 
appoġġjata mill-FEŻ hijiex sostenibbli u jekk il-Kum-
missjoni tagħmilx promozzjoni b’mod effettiv tas-sos-
tenibilità tal-infrastruttura tat-toroq. Il-verifika ffokat 
fuq is-sostenibilità teknika, finanzjarja u istituzzjonali 
tal-infrastruttura tat-trasport tat-toroq u analizzat 
48 programm iffinanzjat mill-1995 taħt it-tmien, id-disa’ 
u l-għaxar FEŻ f ’sitt pajjiżi msieħba: il-Benin, il-Burkina 
Faso, il-Kamerun, iċ-Ċad, it-Tanzanija u ż-Żambja. Matul 
iż-żjarat tagħhom, l-awdituri  spezzjonaw madwar 
2 400 km ta’ toroq iffinanzjati mill-FEŻ.

IV.
I l-Qorti kkonkludiet li l-Kummissjoni hija parzjalment 
effettiva fl-appoġġ tagħha għal netwerk tat-toroq sos-
tenibbli fl-Afrika tas-sub-Saħara.
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V.
Il-pajjiżi msieħba li żaret il-Qorti ma jagħmlux biżżejjed 
biex jiżguraw is-sostenibilità tal-infrastruttura tat-
toroq. Fil-pajjiżi msieħba kollha li żaret il-Qorti, it-toroq 
huma milquta minn deterjorazzjoni prematura li tvarja 
fuq diversi livelli. Ħafna minn dawn il-pajjiżi adottaw 
r iformi istituzzjonali ,  l i  b’mod par tikolar i  j ink ludu 
l-ħolqien ta’ fondi għat-toroq u aġenziji  tat-toroq, 
u għamlu progress sinifikanti fuq il-manutenzjoni tat-
toroq. Madankollu, biex tkun żgurata manutenzjoni 
xierqa f ’kollha kemm huma, għad iridu jiġu indirizzati 
ħafna sfidi. Għalkemm in-nefqa fuq il-manutenzjoni 
tat-toroq żdiedet matul is-snin fil-pajjiżi msieħba kollha 
li żaret il-Qorti, din xorta tibqa’ insuffiċjenti biex tkopri 
l-ħtiġijiet. Waħda mir-raġunijiet ewlenin hija li fil-baġits 
nazzjonali l-prijorità tingħata għar-restawr u t-titjib 
tan-netwerk tat-toroq minflok għall-manutenzjoni.

VI.
Ħafna mill-pajjiżi msieħba li żaret il-Qorti naqsu li juru 
impenn suffiċjenti biex jimplimentaw miżuri effet-
tivi mmirati lejn it-tnaqqis tal-inċidenza ta’ tagħbija 
żejda tal-vetturi,  l i  għandha impatt importanti fuq 
l-istennija tal-ħajja tat-triq u l-ispejjeż tal-manuten-
zjoni. Il-leġiżlazzjoni reġjonali u nazzjonali dwar il-piż 
tat-tagħbija fuq il-fus mhijiex infurzata b’mod effettiv 
u tingħata attenzjoni ftit wisq lejn il-kawżi ewlenin 
tat-tagħbija żejda tal-vetturi, bħal arranġamenti illegali 
biex jinqasam is-suq bejn fornituri tas-servizzi tat-tras-
port tat-triq, kontrolli informali fuq it-toroq u n-nuqqas 
ta’ kompetittività ta’ mezzi oħra tat-trasport, b’mod par-
tikolari l-ferroviji.

VII.
I l-Kummissjoni hija parzjalment effettiva fil-promozz-
joni tal-adozzjoni u l-implimentazzjoni tar-riformi fil-
politika tas-settur li huma meħtieġa biex jiġu indirizzati 
l-ostakoli eżistenti għal netwerk tat-toroq sostenibb li 
fl-Afrika tas-sub-Saħara. L-użu mill-Kummissjoni tal-
kundizzjonij iet mehmuża mal-appoġġ f inanzjarju 
tagħha għandu effett moderat ta’ inċentiv. Dan għandu 
wkoll impatt fuq id-djalogu ta’ politika, li l-Kummis-
sjoni ma tużax fil-potenzjal kollu tiegħu, għalkemm 
dan id-djalogu kien instrumentali fil-promozzjoni tal-
progress f ’ċerti oqsma, b’mod partikolari fejn jidħlu 
l-qafas istituzzjonali u l-finanzjament tal-manutenzjoni 
tat-toroq. I l-kooperazzjoni teknika ffinanzjata mill-
Kummissjoni kellha anqas suċċess milli raġonevolment 
mistenni.

VIII.
Il-Qorti tirrakkomanda li f ’numru ta’ aspetti l-Kummiss-
joni għandha tiffoka aħjar ir-riżorsi tal-FEŻ u tagħmel 
użu aħjar mill-kundizzjonijiet marbuta mal-programmi  
tagħha, id-djalogu ta’ politika mal-gvernijiet tal-pajjiżi  
msieħba u l-kooperazzjoni teknika, sabiex timmas-
simizza l-effettività tal-appoġġ għall-iżvilupp ipprovdut 
mill-FEŻ lejn netwerk tat-toroq sostenibbli fl-Afrika 
tas-sub-Saħara.
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L-IżVILupp u L-manutenzjonI tan-netwerk 
tat-toroq LI jISSodISfa L-ħtIġIjIet taGħHa HIja 
SfIda kbIra GħaLL-afrIka taS-Sub-Saħara

1. I t - toroq u inf rast ruttur i  oħra  tat- t raspor t  huma essenzja l i  għal l -
integrazzjoni reġjonali, it-tkabbir ekonomiku, l-iżvilupp soċjali, l-ammi-
nistrazzjoni pubblika effettiva u s-sigurtà. Fl-Afrika tas-sub-Saħara, it-
toroq huma l-mezz ewlieni tat-trasport tal-passiġġieri u tal-merkanzija, 
li jammonta għal aktar minn 80 % tal-movimenti totali tal-oġġetti u tas-
servizzi, u l-ħtiġijiet tat-trasport qed jiżdiedu b’mod mgħaġġel u parallel 
maż-żieda fil-popolazzjoni, l-urbanizzazzjoni u l-kummerċ1.

2. L-Afrika tas-sub-Saħara għandha densità ħafna aktar baxxa ta’ toroq im-
wittija minn reġjuni oħra2, u l-ekonomiji ta’ ħafna pajjiżi, b’mod partiko-
lari dawk li huma maqtugħa mill-baħar, jiddependu ħafna fuq numru 
relattivament żgħir ta’ kurituri internazzjonali fejn ikun ikkonċentrat 
ħafna mit-traffiku. Madankollu, għalkemm fiżikament mhux iffullat, in-
netwerk tat-toroq huwa relattivament estensiv meta mqabbel mad-daqs 
tal-popo lazzjoni u l-livelli tad-dħul nazzjonali3. Minħabba f ’hekk, il-piż 
baġitarju tal-manutenzjoni huwa għoli u barra minn dan żdied b’mod 
sinifikanti matul dawn l-aħħar ftit snin, prinċipalment bħala riżultat tat-
tendenza ta’ żieda fil-prezzijiet taż-żejt u kompetizzjoni insuffiċjenti fost 
il-kuntratturi tax-xogħlijiet.

3. Ħafna mit-toroq miksija tal-Afrika tas-sub-Saħara huma ddisinjati għal 
stennija ta’ ħajja ta’ 15-il sena, sakemm issir il-manutenzjoni ta’ rutina, 
li tinkludi l-ftuħ ta’ kull sena tal-kanali tad-drenaġġ tal-ilma, il-qtugħ 
tal-veġetazzjoni u t-tiswija tal-ħofor. Wara dan il-perjodu, it-toroq ikunu 
jeħtieġu jiġu restawrati4. L-istennija ta’ ħajja ta’ triq tista’ tkun estiża minn 
15 għal 20 sena, jew anke aktar, jekk issir manutenzjoni perjodika, jiġifieri 
il-k isi mill-ġdid5, kull tmienja sa għaxar snin. Id-disinn tat-toroq jieħu 
inkunsiderazzjoni l-volum previst ta’ traffiku u piż massimu tat-tagħbija 
fuq il-fus ta’ 13-il tunnellata. I t-toroq jiddeterjoraw aktar malajr meta 
l-piżijiet tat-tagħbija fuq il-fus huma ogħla, peress li l-grad tad-deterjo-
razzjoni jiżdied b’mod esponenzjali mal-livell tat-tagħbija żejda.

1 Il-Kummissjoni Ewropea, 
id-Direttorat-Ġenerali għall-
Iżvilupp u l-Kooperazzjoni – 
EuropeAid, European 
Development Cooperation in 
Infrastructure: a review of the past 
twelve years, 2008, p. 6.

2 L-Afrika tas-sub-Saħara 
għandha 204 kilometri ta’ toroq 
għal kull elf kilometru kwadru 
ta’ art meta mqabbla ma’ medja 
dinjija ta’ 944 kilometru għal 
kull elf metru kwadru. Sors: ‘The 
burden of maintenance: roads 
in sub-Saharan Africa’, Africa 
Infrastructure Country Diagnostic, 
June 2008, The World Bank, 
Washington (‘Il-piż tal-
manutenzjoni: it-toroq fl-Afrika 
tas-sub-Saħara’, Dijanjostika 
tal-Pajjiż tal-Infrastruttura tal-
Afrika, Ġunju 2008, Il-Bank Dinji, 
Washington).

3 L-Afrika tas-sub-Saħara 
għandha netwerk tat-
toroq li jammonta għal 
6.55 kilometru għal kull 
miljun dollaru Amerikan ta’ 
Prodott Domestiku Gross 
imqabbel mal-medja dinjija ta’ 
3.47 kilometru għal kull miljun 
dollaru Amerikan ta’ Prodott 
Domestiku Gross. Sors: ‘The 
burden of maintenance: roads 
in sub-Saharan Africa’, Africa 
Infrastructure Country Diagnostic, 
June 2008, The World Bank, 
Washington (‘Il-piż tal-
manutenzjoni: it-toroq fl-Afrika 
tas-sub-Saħara’, Dijanjostika 
tal-Pajjiż tal-Infrastruttura tal-
Afrika, Ġunju 2008, Il-Bank Dinji, 
Washington).

4 Xogħlijiet immirati lejn 
ir-restawr tal-infrastruttura 
meta din tkun iddeterjorat sa 
tali kundizzjoni li l-kisi (jiġifieri 
l-manutenzjoni) ma jibqax 
aktar alternattiva sodisfaċenti 
ta’ inġinerija. Dan jimplika wkoll 
rikostruzzjoni tal-massa tat-triq 
(bażi u sottobażi).

5 Kisi mill-ġdid ta’ triq eżistenti 
jew it-tneħħija tas-saff ta’ fuq 
tat-triq u l-għoti ta’ kisi ġdid.

INTRoduzzjoNI
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IL-feż jIpproVdI appoġġ fInanzjarju 
SInIfIkantI LIS-Settur tat-toroq taL-afrIka 
taS-Sub-Saħara

4. I l-Fond Ewropew tal-Iż vilupp (FEŻ) huwa l- istrument ewlieni għall-
provvista tal-għajnuna tal-Unjoni Ewropea għall-kooperazzjoni tal-
iżvilupp fl-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku u l-Pajjiżi u Territorji 
ekstra Ewropej. I l-FEŻ huwa ġestit mill-Kummissjoni li hija waħda mid-
donaturi prinċipali fis-settur tat-toroq fl-Afrika tas-sub-Saħara6. It-trasport 
tat-triq huwa settur fokali għall-istrateġija tal-kooperazzjoni tal-FEŻ għal 
ħafna pajjiżi tal-Afrika tas-sub-Saħara. Dan huwa s-settur ewlieni tal-FEŻ, 
b’madwar EUR 7 400 miljun f ’impenji tal-FEŻ għal dan ir-reġjun matul 
il-perjodu mill-1995 sal-2011 (ara l-Anness I).

5. I l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta’ Lulju 2000 tistabbilixxi l-prinċipji 
li, fil-fehma tal-Kummissjoni, għandhom jiggwidaw il-kooperazzjoni ma’ 
pajjiżi mhux tal-UE fis-settur tat-trasport7. Din tiddeskrivi approċċ set-
torjali komprensiv għall-mezzi kollha tat-trasport u tipprovdi strateġija 
għall-provvista ta’ trasport sostenibbli. Din tenfasizza li l-ħolqien ta’ tras-
port sostenibbli fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw jiddependi fuq l-impenn 
għar-riforma tal-governanza tas-settur u strateġiji affordabbli tat-tras-
port. B’mod partikolari dan ifisser li t-trasport għandu jirċievi parti xierqa 
mill-baġits nazzjonali, biex b’hekk tingħata prijorità lill-manutenzjoni.

6. L-intervent tal-FEŻ fis-settur tat-trasport tat-toroq fl-Afrika tas-sub-Saħara 
huwa prinċipalment implimentat permezz ta’ proġetti8, b’mod partiko-
lari għall-iffinanzjar tal-kostruzzjoni, it-titjib9 u/jew ir-restawr tat-toroq 
ewlenin. I l-Kummissjoni tipprovdi wkoll appoġġ baġitarju fis-settur 
tat-toroq10 f ’pajjiżi fejn tikkunsidra li hemm fis-seħħ politik i settorjali 
definiti tajjeb. Taħt id-disa’ FEŻ, programmi bħal dawn kienu implimentati 
fl-Etjopja u ż-Żambja. Taħt l-għaxar FEŻ, s’issa kienu ffirmati ftehimiet 
tal-iffinanzjar mal-Benin, l-Etjopja, il-Malawi, il-Możambik, it-Tanzanija 
u ż-Żambja11. Fl-aħħar nett, l-appoġġ tal-FEŻ jista’ jkun ikkombinat ma’ 
self kummerċjali, pereżempju tal-Bank Ewropew tal-Investiment; f ’każijiet 
bħal dawn parti mill-kontribuzzjoni tal-FEŻ tkun ipprovduta permezz 
tas-Sħubija Afrika-UE dwar l-Infrastruttura u tieħu l-forma ta’ għotjiet, 
assistenza teknika jew sussidji fuq ir-rata tal-imgħax. Dan il-mekkaniżmu 
ta’ ffinanzjar intuża fil-Kamerun u fiż-Żambja.

6 Wara d-dħul fis-seħħ 
tat-Trattat ta’ Lisbona 
fl-1 ta’ Diċembru 2009, 
is-Servizz Ewropew għall-
Azzjoni Esterna (SEAE) tnieda 
fl-1 ta’ Diċembru 2010. 
Is-SEAE jipprepara, flimkien 
mas-servizzi relevanti tal-
Kummissjoni, id-deċiżjonijiet 
tal-Kummissjoni għall-
allokazzjonijiet tal-pajjiżi, 
Dokumenti ta’ Strateġija 
tal-Pajjiż u Reġjonali 
u Programmi Indikattivi 
Nazzjonali u Reġjonali 
bħala parti miċ-ċiklu tal-
programmazzjoni għall-biċċa 
l-kbira tal-istrumenti tal-
azzjoni esterna.

7 COM(2000) 422 finali - 
Komunikazzjoni tas-6 ta’ 
Lulju 2000 mill-Kummissjoni 
lill-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew li jippromwovi 
t-trasport sostenibbli 
fil-kooperazzjoni tal-
iżvilupp. Il-Kunsill laqa’ 
din il-Komunikazzjoni 
fil-31 ta’ Mejju 2001, 
in-Nota 9985/01.

8 Bejn l-1995 u l-2011, 
l-impenji għall-proġetti 
ammontaw għal 
EUR 6 676 miljun, jiġifieri 
madwar 90 % tal-impenji 
totali.

9 Xogħlijiet immirati lejn 
il-provvediment ta’ kapaċità 
addizzjonali lit-triq kemm 
fir-rigward ta’ traffiku u kif 
ukoll fir-rigward ta’ sikurezza. 
Eżempju tipiku huwa l-kisi ta’ 
toroq biż-żrar jew it-tisħiħ tal-
kisi eżistenti.

10 Bejn l-1995 u l-2011, 
l-impenji għall-programmi 
baġitarji tas-settur tat-
toroq ammontaw għal 
EUR 715 miljun, jiġifieri 
madwar 10 % tal-impenji 
totali.

11 Ftehim tal-iffinanzjar għall-
provvista ta’ appoġġ baġitarju 
għas-settur fi Rwanda qed jiġi 
ppreparat.
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l-aMbITu u l-appRoċċ Tal-vERIFIka

7. Il-Qorti fittxet li teżamina jekk il-FEŻ ikkontribwixxiex b’mod effettiv għas-
sostenibilità tan-netwerk tat-toroq fl-Afrika sub-Saħara u ffokat fuq żewġ 
mistoqsijiet:

(a) L-infrastruttura tat-toroq appoġġjata mill-FEŻ hija sostenibbli?

(b) I l-Kummissjoni tippromwovi s-sostenibilità tal-infrastruttura tat-
toroq b’mod effettiv?

8. Il-verifika indirizzat is-sostenibilità teknika, finanzjarja u istituzzjonali tal-
infrastruttura tat-toroq fil-pajjiżi tas-sub-Saħara. Analizzat il-programmi 
ffinanzjati mill-1995 taħt it-tmien, id-disa’ u l-għaxar FEŻ. 

9. I l-verifika twettqet bejn April 2011 u Jannar 2012. Kienet tinvolvi analiżi 
tad-dokumenti,  intervisti mal-persunal fi l-kwartieri tal-Kummissjoni 
u żjarat f ’sitt pajjiżi: il-Benin, il-Burkina Faso, il-Kamerun, iċ-Ċad, it-Tan-
zanija u ż-Żambja (ara l-Anness II). Dawn il-pajjiżi ntgħażlu fuq il-bażi 
ta’ erba’ kriterji: il-materjalità tan-nefqa tal-FEŻ, il-kopertura ġeografika 
ta’ mill-anqas tliet reġjuni fl-Afrika, il-pajjiżi li jinvolvu tipi differenti ta’ 
programmi u l-pajjiżi ġirien li jkopru l-aspetti reġjonali. L-impenji tal-
FEŻ fis-settur tat-toroq fil-pajjiżi miżjura mill-1995 jammontaw għal 
EUR 1 959 miljun, j iġif ier i  26,5 % tal- impenji  tal-FEŻ f ’dan is-settur 
fl-Afrika tas-sub-Saħara għal dan il-perjodu. Matul iż-żjarat tagħhom, 
l-awdituri intervistaw persunal tad-delegazzjoni tal-UE, rappreżentanti 
tal-awtoritajiet nazzjonali (bħal ministeri tal-infrastruttura, fondi għat-
toroq, aġenziji tat-toroq, uffiċċji tal-istatistika u istituzzjonijiet supremi 
tal-verifika) u donaturi oħra. Huma eżaminaw 48 programm u viżwalment 
spezzjonaw madwar 2 400 km ta’ toroq iffinanzjati mill-FEŻ biex jivvalu-
taw il-kundizzjoni tat-toroq u jidentifikaw deterjorazzjonijiet possibbli 
tat-toroq u l-kawżi ewlenin tagħhom.
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12 Kanal mgħaddas f’wiċċ 
it-triq magħmul mill-passaġġ 
tal-vetturi.

13 Wiċċ it-triq jitfarrak f’irqajja’.

oSSERvazzjoNIjIET

GħaLkemm Sar proGreSS, L-InfraStruttura 
tat-toroq taS-Sub-Saħara GħadHa mHIjIex 
SoStenIbbLI 

10.  Il-Qorti eżaminat jekk it-toroq tas-sub-Saħara humiex ħielsa minn deter-
jorazzjoni prematura u jekk il-pajjiżi msieħba humiex jagħmlu manuten-
zjoni xierqa tal-infrastruttura tat-toroq tagħhom u humiex jimplimentaw 
miżuri effettivi kontra t-tagħbija żejda tal-vetturi.

It-toroq taL-afrIka taS-Sub-Saħara jIddeterjoraw aktar 
maLajr mILLI mIStennI

11.  Aktar minn żewġ terzi tat-toroq spezzjonati mill-Qorti f is-sitt pajjiżi 
miżjura huma f ’kundizzjoni tajba sa tajba ħafna u xorta jistgħu jintużaw 
kif previst (ara r-raba’ kolonna fl-Anness III), imma porzjon għoli huwa 
milqut, bi gradi li jvarjaw, minn deterjorazzjoni prematura (ara l-ħames 
kolonna fl-Anness III). F’xi każijiet il-ħsara kienet limitata għal sezzjoni-
jiet speċifiċi; f ’każijiet oħra kienet aktar mifruxa. Il-kawżi ewlenin huma 
tagħbija żejda tal-vetturi (li tikkawża raddi12, xquq u xpakkaturi13), ma-
nutenzjoni mhux adegwata u, fuq livell anqas, disinn jew kostruzzjoni 
fqira. B’riżultat ta’ dan, l-istennija tal-ħajja ta’ dawn it-toroq hija mnaqqsa. 

vet tura mgħobbija żżejjed
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12.  Fil-Benin, il-Burkina Faso u ċ-Ċad, il-kawża ewlenija tad-deterjorazzjoni 
prematura tat-toroq hija t-tagħbija żejda tal-vetturi. It-tagħbija żejda hija 
problema ħafna anqas serja fit-Tanzanija u fiż-Żambja. L-ogħla rati ta’ piż 
ta’ tagħbija eċċessiva fuq il-fus instabu fil-Benin (45,9 %)14 u fil-Burkina 
Faso (22,3 %)15. Studju ffinanzjat mill-FEŻ ikkonkluda li l-istennija ta’ ħajja 
ta’ 44 % tan-netwerk imwitti fil-Burkina Faso niżel minn 15 għal anqas 
minn erba’ snin minħabba tagħbija żejda persistenti tal-vetturi16.

13.  I l-kawża prinċipali l-oħra tad-deterjorazzjoni prematura tan-netwerk 
tat-toroq hija l-manutenzjoni inadegwata tat-toroq. Il-manutenzjoni ta’ 
rutina ta’ sikwit issir tard. Pereżempju, il-kanali tad-drenaġġ ħafna drabi 
ma jiġux imnaddfa qabel l-istaġun tax-xita, li jista’ jwassal għal deterjo-
razzjoni serja tat-toroq. Fil-Kamerun, il-Qorti sabet li sistema tad-drenaġġ 
ħażina kkawżat il-ġarr mill-ilma ta’ partijiet mit-toroq u konsegwente-
ment kien hemm bżonn ta’ tiswijiet sostanzjali ta’ emerġenza u li jqumu 
aktar flus. Fil-Benin u fiċ-Ċad, it-tiswijiet tal-ħofor u l-qtugħ tal-ħaxix mal-
ġenb tat-triq ma jsirux fi żmien xieraq. Dan inaqqas il-livell tas-servizz 
tat-toroq u l-ħtiġijiet futuri ta’ manutenzjoni jiżdiedu b’mod aktar rapidu. 
I l-manutenzjoni perjodika tat-toroq spezzjonati ma twettqitx kif k ien 
meħtieġ.

14.  F’xi taqsimiet tat-toroq spezzjonati, seħħet deterjorazzjoni prematura 
minħabba disinn jew kostruzzjoni fqar. Filwaqt li ż-żieda fit-traffiku fil-
Benin u l-Burkina Faso kkawżata mill-kriżi politika fil-Côte d’Ivoire ma 
setgħetx tiġi antiċipata, l-istudji fuq xi każijiet oħra ssottovalutaw il-kobor 
mistenni tat-traffiku. I l-Qorti k ienet diġà eżaminat il-prestazzjoni tax-
xogħlijiet tal-infrastruttura ffinanzjati mill-FEŻ, b’mod partikolari l-kwalità 
tal-istudji17.

15.  L-Anness III jipprovdi ħarsa ġenerali lejn is-sejbiet tal-ispezzjonijiet fuq 
il-post mill-Qorti. L-Annessi IV sa IX fihom mapep tas-sitt pajjiżi miżjura 
li juru l-proġetti tal-infrastruttura tat-toroq li ġew iffinanzjati mis-7 FEŻ 
u j ippreżentaw f ’aktar dettall  is-sejbiet tal-ispezzjonij iet fuq i l-post 
mill-Qorti.

14 ‘Campagne de pesage des 
charges à l’essieu, rapport final’, 
Hydroplan, Diċembru 2006.

15 ‘Rapport sur les activités de 
contrôle de la charge à l’essieu 
et du PTAC dans les postes 
frontaliers du 1er janvier au 
31 mars 2011, Ministère des 
transports, des postes et de 
l’économie numérique’.

16 ‘Étude des impacts de 
la réduction des charges 
des véhicules poids lourds’, 
Ottubru 2008.

17 Ir-Rapport Speċjali 
Nru 8/2003 dwar l-eżekuzzjoni 
tax-xogħol tal-infrastruttura 
ffinanzjat mill-FEŻ (ĠU C 181, 
31.7.2003).
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IL-pajjIżI mSIeħba jIStGħu jaGħmLu aktar bIex Itejbu 
S-SoStenIbILItà taL-InfraStruttura tat-toroq

IL-pajjIżI mSIeħba IrIdu jtejbu IL-manutenzjonI tat-toroq b’mod SInIfIkantI

16.  I l-pajjiżi msieħba għamlu progress sinifikanti lejn l-istabbilment ta’ qa-
fas istituzzjonali ġenerali xieraq b’separazzjoni ċara tad-dmirijiet bejn 
i l-ministeri  u l-aġenzij i  ddedikati għat-toroq. Fondi tat-toroq k ienu 
stabbiliti fil-pajjiżi kollha miżjura, għall-ġbir u l-ġestjoni tal-baġit tal-
manutenzjoni tat-toroq. Dan kien inkoraġġit u appoġġjat mill-imsieħba 
fl-iżvilupp, inkluża l-Kummissjoni, biex ikun żgurat fluss stabbli ta’ fondi 
għall-manutenzjoni tat-toroq. Fil-Burkina-Faso, fil-Kamerun u fiż-Żambja, 
il-fondi tat-toroq m’għandhomx sors indipendenti tal-iffinanzjar. L-im-
posti tal-utenti tat-toroq miġbura jgħaddu mill-baġit tal-gvern li jfisser li 
l-approprjazzjonijiet baġitarji korrispondenti ma kinux allokati għal dan 
l-iskop jew li kien hemm dewmien fit-trasferiment tal-fondi.

17.  I t-Tanzanija u ż-Żambja għandhom aġenziji  tat-toroq li  j iffunzjonaw 
li huma responsabbli mill-programmazzjoni, kuntrattar u sorveljanza 
tax-xogħlijiet tal-manutenzjoni18. Fil-Benin, il-Burkina-Faso, il-Kamerun 
u ċ-Ċad, din taqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-ministeri relevanti, li meta 
mqabbla mal-aġenziji tat-toroq, jieħdu iżjed żmien biex jikkonkludu kun-
tratti minħabba kapaċità amministrattiva limitata u proċeduri għal offerti 
inqas effiċjenti. Bħala riżultat, il-manutenzjoni tat-toroq titwettaq tard 
jew mhux bis-sħiħ.

18.  L-amministrazzjonijiet tal-pajjiżi msieħba jsofru minn dgħufija fil-kapaċità 
li tolqot l-abbiltà tagħhom biex jorganizzaw studji, jiġbru data dwar il-
kundizzjoni tat-toroq, jipprogrammaw il-manutenzjoni tat-toroq skont 
il-ħtiġijiet, jamministraw il-kuntratti tax-xogħlijiet u jissorveljaw il-ma-
nutenzjoni. Bl-eċċezjoni taċ-Ċad, il-pajjiżi li saritilhom żjara stabbilixxew 
kriterji ta’ prijorità ċara u xierqa għall-programmazzjoni tal-manutenz-
joni tat-toroq, iżda fil-prattika l-programmazzjoni mhijiex ibbażata fuq 
evalwazzjoni komprensiva u aġġornata tal-kundizzjonijiet tat-toroq 
u l-ħtiġijiet fil-Burkina-Faso, fil-Kamerun u fiċ-Ċad.

19.  Fis-sitt pajj iżi  kollha, ħafna mill-manutenzjoni t iġi esternalizzata l i l 
kumpaniji privati. Ħafna kumpaniji m’għandhomx it-tagħmir, ħaddiema 
bil-ħiliet speċjalizzati u l-kapaċità finanzjarja meħtieġa biex jipproduċu 
xogħol ta’ kwalità. Fil-Benin, pereżempju, it-tiswijiet tal-ħofor fit-toroq 
kienu inqas mill-istandard fi kwart tal-każijiet eżaminati.

18 Madankollu dawn l-aġenziji 
tat-toroq xorta m’għandhomx 
l-awtonomija mixtieqa 
biex jieħdu d-deċiżjonijiet 
dwar il-programmazzjoni 
tal-manutenzjoni 
u l-allokazzjoni tal-iffinanzjar 
tal-manutenzjoni.
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20.  L-infiq fuq il-manutenzjoni tat-toroq qed jiżdied fil-pajjiżi kollha miżjura 
iżda xorta mhuwiex biżżejjed biex issir manutenzjoni fuq it-toroq. Skont 
l-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali, il-kopertura tal-
iffinanzjar tal-ħtiġijiet tal-manutenzjoni stabbiliti tvarja minn 38 % fil-
Burk ina Faso sa 68 % fil-Kamerun. Dan huwa parzjalment minħabba 
n-nuqqasijiet fil-ġbir tat-taxxi assenjati. Madankollu, ir-raġuni ewlenija 
għad-differenza konsiderevoli fl-iffinanzjar hija l-prijorità għolja mogħtija 
fil-baġits nazzjonali tal-pajjiżi msieħba għar-restawr u t-titjib tan-netwerk 
tat-toroq. Fil-pajjiżi miżjura, il-manutenzjoni bħala medja tammonta biss 
għal kwart mill-infiq fuq is-settur tat-toroq19.

21.  L-impatt ewlieni ta’ din id-differenza fl-iffinanzjar huwa li l-manutenzjoni 
perjodika jew issir tard jew ma ssir xejn. Hemm ukoll tendenza mill-
pajjiżi msieħba li l-manutenzjoni perjodika tiġi traskurata minħabba 
li l-ħtieġa għall-manutenzjoni ma tkunx viżibbli: it-toroq xorta jistgħu 
jintużaw kif maħsub, anke jekk il-k isi mill-ġdid ikun meħtieġ biex jiġi 
evitat il-bżonn ta’ intervent li jqum aktar flus, aktar malajr, bħalma huwa 
r-restawr u possibbilment rikostruzzjoni. Sa ċertu punt, id-differenza fl-
iffinanzjar hija koperta mill-pajjiżi msieħba, inkluża l-Kummissjoni, li jiffi-
nanzjaw il-manutenzjoni perjodika kif ukoll ir-restawr u r-rikostruzzjoni. 
In-nuqqas ta’ manutenzjoni perjodika xierqa jippreżenta riskju sinifikanti 
għas-sostenibilità tan-netwerks tat-toroq f ’dawn il-pajjiżi. Jirriżulta wkoll 
f ’restawr ta’ toroq li jiswa aktar u anqas riżorsi baġitarji disponibbli għat-
titjib u l-espansjoni tan-netwerk tat-toroq, li huwa wkoll kruċjali għall-
iżvilupp ta’ dawn il-pajjiżi.

19 L-istudju “The Burden 
of Maintenance: roads in 
sub-Saharan Africa” (‘Il-piż 
tal-manutenzjoni: it-toroq 
fl-Afrika tas-sub-Saħara’), 
Ġunju 2008, Il-Bank Dinji, 
Washington, ikkonkluda li 
l-investimenti jammontaw 
għal żewġ terzi tal-infiq 
totali. Ibbażat fuq il-prattika 
f’postijiet oħra fid-dinja, 
il-bilanċ bejn l-investiment 
u l-manutenzjoni għandu 
jkun aktar viċin lejn 50/50.

manutenzjoni ta’ rutina fuq it-toroq 
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IL-pajjIżI mSIeħba jrIdu jImpenjaw rwIeħHom aktar bIex InaqqSu L-pIż żejjed 
taL-VetturI

22.  Diversi organizzazzjonijiet reġjonali Afrikani adottaw leġiżlazzjoni l i 
l-għan tagħha huwa li jiġu armonizzati l-politiki tat-trasport nazzjonali u li 
tinforza l-modalitajiet, l-aktar dawk li jikkonċernaw il-piżijiet massimi tat-
tagħbija fuq il-fus. Madankollu, hemm differenzi bejn il-leġiżlazzjonijiet 
reġjonali u l-implimentazzjoni tagħhom mill-awtoritajiet nazzjonali tvarja 
u ġeneralment għadha lura20.

(a) I l-Benin u l-Burkina Faso ma wrewx impenn biżżejjed biex jittrat-
taw effettivament il-piż żejjed tal-vetturi. In-netwerk tat-tagħmir 
għall-użin (weighbridges) mhux adattat għall-kontroll tat-tagħbija 
tal-piż fuq il-fus u ma jiżgurax kopertura nazzjonali xierqa, il-poli-
tika tal-ħatt21 mhijiex applikata u l-multi imposti huma baxxi wisq 
biex ikollhom effett deterrenti. Mhux qed isiru biżżejjed sforzi biex 
ikunu indirizzati l-kawżi fundamentali tat-tagħbija żejda tal-vetturi, 
b’mod partikolari l-prezzijiet għoljin tat-trasport minħabba l-ħin ta’ 
waqfiet fuq il-fruntieri, barrieri informali fit-toroq22, użu ineffiċjenti 
tal-kapaċità tat-trasport minħabba arranġamenti illeċiti bejn l-ope-
raturi tat-trasport biex jikkondividu s-suq23 u n-nuqqas ta’ kompetit-
tività tal-mezzi l-oħra tat-trasport, partikolarment il-ferroviji24;

(b) Il-Kamerun u ċ-Ċad adottaw politiki xierqa u inġenerali għandhom 
tagħmir adegwat għall-kontroll ta’ vetturi. Madankollu, dawn il-
politik i mhumiex implimentati b’mod effettiv u r-restrizzjonijiet 
l i  jf ixk lu l-effettività tar-regolamenti tat-tagħbija żejda – bħall-
prezzijiet għoljin tat-trasport u vetturi kbar ħafna – mhumiex indi-
rizzati biżżejjed;

(c) I t-Tanzanija u ż-Żambja għandhom qafas regolatorju  nazzjonali 
adeg wat u approċċ l i  j ink ludi kontroll i  s istematiċi  dovut għal 
n e t w e r k  ż v i l u p p a t  t a’ t a g ħ m i r  g ħ a l l - u ż i n  ( w e i g h b r i d g e s ) , 
l-impożizzjoni ta’ multi u l-ħatt obbligatorju ta’ vetturi li mhum-
iex konformi. Ir-rata tal-piż ta’ tagħbija żejda fuq il-fus hija 1,6 %25 
f it-Tanzanija u 3,3 %26 f iż-Żambja.  Id-deterjorazzjoni tat-toroq 
minħabba t-tagħbija żejda tal-vetturi hija ħafna anqas gravi f ’dawn 
iż-żewġ pajjiżi milli fl-erbgħa l-oħra (ara l-paragrafu 12) iżda hemm 
il-bżonn għall-ġbir u l-analiżi aħjar tad-data u l-espansjoni u t-titjib 
tal-infrastruttura tat-tagħmir għall-użin.

20 Ara r-Rapport Speċjali 
Nru 18/2009 dwar “L-effettività 
tal-appoġġ tal-FEŻ għall-
Integrazzjoni Ekonomika 
Reġjonali fl-Afrika tal-Lvant 
u fl-Afrika tal-Punent” (http://
eca.europa.eu).

21 Tneħħija tal-piż żejjed minn 
fuq vettura.

22 Barriera informali fit-toroq 
hija forma ta’ korruzzjoni 
fejn jitwaqqaf it-traffiku biex 
jitwettqu kontrolli illeċiti 
u jinġabru flus għat-tixħim.

23 Għalhekk, it-tagħbija 
żejda fuq il-vetturi mhijiex 
ir-riżultat ta’ nuqqas ta’ kapaċità 
disponibbli tat-trasport.

24 Ara partikolarment 
‘Transport Prices and Costs 
in Africa: A Review of the 
Main International Corridors’, 
Africa Infrastructure Country 
Diagnostic (Prezzijiet u Spejjeż 
tat-Trasport fl-Afrika: Reviżjoni 
tal-Kurituri Internazzjonali 
Ewlenin’, Dijanjostika 
tal-Pajjiż tal-Infrastruttura 
tal-Afrika, Lulju 2008 
u “Africa’s Infrastructure: 
A Time for Transformation” 
(L-Infrastruttura tal-Afrika: iż-
Żmien għat-Trasformazzjoni), 
il-Bank Dinji, 2010.

25 Statistiċi tat-tagħbija żejda 
2009/2010, TANROAD.

26 Programm tal-kontroll 
tat-tagħbija tal-piż fuq il-fus – 
Rapport tal-istħarriġ dwar 
l-evalwazzjoni tal-impatt, 
l-Aġenzija tal-Iżvilupp tat-
Toroq, 2008.

http://eca.europa.eu
http://eca.europa.eu
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Hemm Lok bIex IL-kummISSjonI tIppromwoVI 
aħjar IS-SoStenIbILItà taL-InfraStruttura 
tat-toroq

23.  I l-programmi tal-Kummissjoni j involvu mhux biss l-iff inanzjar tal-in-
frastruttura tat-toroq jew it-tqassim tal-appoġġ baġitarju għas-settur 
iżda wkoll tliet komponenti oħra li jridu jiġu kkombinati b’mod xieraq 
biex jimmassimizzaw il-possibbiltajiet li l-fondi tal-FEŻ jintefqu sew:

(a) ikunu stabbiliti l-kundizzjonijiet li huma relatati mal-objettivi tal-
programm u miftehma mal-pajjiż imsieħeb. Programmi tal-appoġġ 
baġitarju għas-settur jinkludu wkoll mekkaniżmu tal-porzjonijiet 
varjabbli l i  j irr ifletti l-enfażi dejjem tiżdied fuq il-ġestjoni għar-
riżultati. L-intenzjoni ta’ dan il-mekkaniżmu hija li jipprovdi inċentiv 
lill-pajjiż imsieħeb, peress li l-ammont tal-porzjonijiet varjabbli li 
jrid jitħallas jiddependi fuq il-livell sa fejn ikunu ntlaħqu l-miri għal 
indikaturi magħżula fuq il-prestazzjoni;

(b) djalogu ta’ politika mal-gvern tal-pajjiż imsieħeb dwar id-definizz-
joni u l-implimentazzjoni ta’ politik i tas-settur xierqa u strateġiji 
għall-ksib ta’ trasport tat-toroq sostenibbli;

(c) kooperazzjoni teknika biex tgħin li l l-pajjiż imsieħeb isaħħaħ il-
kapaċità tat-tfassil u tal-ġestjoni tal-politika tiegħu u l-kapaċità ta’ 
kumpaniji privati involuti fil-manutenzjoni.

24.  Din it-taqsima tikkunsidra jekk il-Kummissjoni tippromwovix is-sosteni-
bilità tal-infrastruttura tat-toroq b’mod effettiv. Il-Qorti eżaminat jekk:

(a) i l -kundizz joni j iet  ta l -programm maqbula bejn i l -Kummiss jo -
ni u l-pajj iżi  msieħba humiex relevanti u jekk humiex qed jiġu 
rrispettati;

(b) fid-djalogu ta’ politika tagħha l-Kummissjoni tindirizzax id-dgħufijiet 
ewlenin tal-politika u tirreaġixxix b'mod xieraq u f 'waqtu fejn l-
impenn tal-pajjiż imsieħeb lejn il-progress mhuwiex sodisfaċenti; u

(c) il-kooperazzjoni teknika pprovduta taħt il-programmi tal-appoġġ 
tal-FEŻ tiffukax fuq il-ħtiġijiet ewlenin tal-kapaċità istituzzjonali 
u twassalx ir-riżultati intenzjonati.
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IL-kundIzzjonaLItà użata mILL-kummISSjonI GħandHa effett 
moderat

L-approċċ taL-kummISSjonI Lejn L-użu taL-kundIzzjonIjIet

25.  Il-programmi tal-appoġġ baġitarju għas-settur eżaminati mill-Qorti bħala 
kundizzjoni ġenerali jistabbilixxu l-implimentazzjoni tar-riformi tal-poli-
tika fis-settur tat-toroq iżda b’mod frekwenti ma jindikawx biċ-ċar kif 
il-progress sodisfaċenti għandu jiġi vvalutat27. Huwa sussegwentement 
diffiċli li l-Kummissjoni tevalwa b’mod strutturat jekk il-kundizzjoni kinitx 
sodisfatta jew le. Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni fid-djalogu ta’ politika hija 
mdgħajfa wkoll (ara l-paragrafi 34 sa 39 (d)).

26.  L-indikaturi tal-prestazzjoni stabbiliti għall-porzjonijiet varjabbli tal-
appoġġ tal-baġit għas-settur (ara l-paragrafi 23 (a)) huma relevanti iżda 
sikwit milquta minn problemi ta’ affidabilità tad-data jew objettivi mhux 
realistiċi35. Fit-Tanzanija, pereżempju, l-objettivi tal-ġestjoni tal-aġenzija 
tat-toroq huma anqas ambizzjużi minn dawk definiti fil-programm FEŻ 
tal-appoġġ baġitarju għas-settur, l i  j indika jekk dawn tal-aħħar jipp-
rovdux l-inċentiv meħtieġ jew le lill-pajjiż imsieħeb, jew jekk humiex 
ottimisti żżejjed.

27.  Għall-proġetti tal-investiment f ’infrastrutturi tat-toroq, il-Kummissjo-
ni tuża l-kundizzjonijiet b’tali mod li tagħti ftit inċentivi biex il-pajjiżi 
msieħba jikkonformaw magħhom. Il-kundizzjonijiet stabbiliti mhumiex 
legalment vinkolanti iżda huma ppreżentati fil-ftehimiet tal-iffinanzjar 
bħala “miżuri anċillari” biex isiru mill-pajjiż imsieħeb. Fil-prattika, il-Kum-
missjoni inġenerali tapprova kuntratti ta’ xogħlijiet bejn il-pajjiżi msieħba 
u l-kuntratturi, irrispettivament minn jekk dawn il-miżuri anċillari jkunux 
iiteħdu. Imbagħad tkun obbligata li tħallas il-flus tal-FEŻ taħt dawn il-
kuntratti u għandha ftit influwenza biex iġġiegħel lill-pajjiż imsieħeb biex 
jikkonforma ma’ dawn il-kundizzjonijiet. Huwa rari li l-Kummissjoni tistab-
bilixxi prekundizzjonijiet li jridu jkunu sodisfatti qabel ma hija taqbel li 
tiffirma ftehim ta’ finanzjament, tniedi sejħa għall-offerti għal xogħlijiet 
jew tapprova kuntratt tax-xogħlijiet. Fil-ftit każijiet fejn il-Kummissjoni 
adottat dan l-approċċ, intwera li dan kien aktar effettiv (ara l-Kaxxi 1 u 2).

27 Tlieta mill-erba’ programmi 
eżaminati mill-Qorti.
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kaxxa 1

L-użu taL-kummISSjonI ta’ prekundIzzjonIjIet ċarI GħaLL-appoġġ taL-feż fIL-
burkIna faSo

Wara n-nuqqas ta’ progress fil-ġlieda kontra t-tagħbija żejda tal-vetturi, il-Kummissjoni identifikat miżuri ċari 
u relevanti li għandhom jittieħdu dwar:

 ο l-użu għall-kontrolli fuq it-tagħbija żejda tat-tagħmir għall-użin (weighbridges) eżistenti fuq il-fruntieri;

 ο il-kostruzzjoni ta’ sitt sistemi ta’ tagħmir għall-użin (weighbridges) ġodda;

 ο it-tħaddim ta’ korp stabbilit ġdid biex jinforza l-leġiżlazzjoni tat-tagħbija żejda.

Il-ħtieġa għal dawn il-miżuri kienet diskussa mill-imsieħba fl-iżvilupp u l-pajjiż imsieħeb matul l-Analiżi Konġunta 
Annwali tal-2009. Kien miftiehem li l-miżuri jkunu implimentati sa Marzu 2010. Peress li dan ma sarx, il-Kummiss-
joni ddeċidiet li tipposponi l-iffirmar tal-ftehim għal proġett ġdid tal-investiment tal-infrastruttura tat-toroq28 
sakemm il-gvern ħa l-azzjoni meħtieġa. Għalkemm ittardjat, dan kien finalment suċċess, u l-ftehim tal-iffinanzjar 
ġie ffirmat fi Frar 2011.

28 Il-programm “Appui sectoriel infrastructures et transports”.

kaxxa 2

L-użu taL-kummISSjonI ta’ prekundIzzjonIjIet ċarI GħaLL-appoġġ taL-feż 
fIL-kamerun

Xi programmi tal-appoġġ tat-toroq taħt id-disa’ u l-għaxar FEŻ inkludew kundizzjonijiet fejn il-gvern kellu jkun 
konformi magħhom qabel il-Kummissjoni setgħet tniedi l-proċedura ta’ akkwist għax-xogħlijiet tat-toroq. Dawn 
il-kundizzjonijiet kienu relatati ma’ kwistjonijiet identifikati b’mod ċar, bħall-allokazzjoni finanzjarja annwali tal-
gvern għall-manutenzjoni tat-toroq u l-adozzjoni ta’ ħafna miżuri ta’ riforma tal-politika qabel data ta’ skadenza 
stabbilita. Minn dakinhar il-kundizzjonijiet ġew sodisfatti u x-xogħlijiet tat-toroq setgħu jibdew.
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kundIzzjonIjIet dwar IL-manutenzjonI tat-toroq

28.  Il-proġetti ffinanzjati mill-FEŻ eżaminati mill-Qorti kien fihom ftit kundizz-
jonijiet dwar ir-riforma istituzzjonali29. Fil-Benin u fil-Burkina Faso, minkej-
ja l-isfidi importanti f ’dan il-qasam, ma kinux stabbiliti kundizzjonijiet 
bħal dawn. Fil-pajjiżi l-oħra miżjura, il-kundizzjonijiet stabbiliti kienu rele-
vanti u rrispettati. Fiż-Żambja, pereżempju, ġew stabbiliti fond għat-triq30 
u aġenzija tat-toroq31, u t-taxxi tal-fjuwil qegħdin jinġabru fil-ħin u huma 
rilaxxati kompletament għall-fond tat-toroq. Madankollu, il-kundizzjoni-
jiet ma indirizzawx xi dgħufijiet istituzzjonali ewlenin, bħal, fit-Tanzanija, 
in-nuqqas ta’ awtonomija tal-aġenzija tat-toroq, il-kontroll u s-sorveljanza 
tal-baġit dgħajfa tagħha u l-kapaċità limitata tal-awtoritajiet tal-gvern 
lokali għall-manutenzjoni tat-toroq rurali.

29.  Meta torbot kundizzjonijiet mal-intervent tagħha, il-Kummissjoni tagħti 
attenzjoni konsiderevoli għall-ħtieġa li l-pajjiżi msieħba jżidu l-allokazzjo-
ni finanzjarja tagħhom għall-manutenzjoni tat-toroq. Dan ikkontribwixxa, 
pereżempju, għar-riżoluzzjoni tal-problema persistenti ta’ arretrati fil-pa-
gamenti tat-teżor għall-fond tat-toroq fil-Benin u ż-Żambja. Naqqas ukoll 
b’mod sinifikanti l-evażjoni tat-taxxi fuq il-fjuwil tad-diżil fit-Tanzanija. 
Fil-pajjiżi kollha li żaret il-Qorti, in-nefqa fuq il-manutenzjoni żdiedet 
b’mod sinifikanti matul l-aħħar deċennju. Madankollu, s’issa għadu mhux 
biżżejjed biex it-toroq jinżammu fi stat tajjeb ta’ tiswija u l-Kummissjoni 
ma indirizzatx il-kwistjoni tal-prijorità għolja mogħtija minn ħafna baġits 
nazzjonali għat-titjib u r-restawr tan-netwerk tat-toroq, aktar milli għall-
manutenzjoni adegwata tan-netwerk eżistenti. Ħafna drabi hemm ukoll 
nuqqas ta' preċiżjoni fil-kundizzjonijiet fir-rigward ta’ objettivi u ż-żmien 
stipulat, għalkemm sar titjib aktar riċentement f ’dan ir-rigward fil-Burkina 
Faso, fiċ-Ċad u fiż-Żambja.

kundIzzjonIjIet rIGward It-taGħbIja żejda taL-VetturI

30.  Minkejja l-kobor ta’ din il-problema għas-sostenibilità tal-infrastruttura 
tat-toroq fil-biċċa l-kbira ta’ dawn il-pajjiżi (ara l-paragrafu 12), il-Kum-
missjoni ma tatx attenzjoni biżżejjed għat-tagħbija żejda meta tistab-
bilixxi kundizzjonijiet għall-programmi tagħha. Xi programmi jinkludu 
xi ftit kundizzjonijiet bħal dawn iżda, bl-eċċezzjoni tal-Burkina Faso, il-
Kummissjoni ma segwitx approċċ sistematiku.

29 31 mit-48 proġett 
eżaminati mill-Qorti ma kienx 
fihom kundizzjonijiet.

30 Aġenzija Nazzjonali tal-Fond 
tat-Toroq.

31 Aġenzija għall-Iżvilupp 
tat-Toroq.
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31.  I l-kundizzjonijiet ħafna drabi mhumiex realistiċi, u jeħtieġu kontrolli 
sistematiċi immedjati u l-impożizzjoni ta’ multi. Huma wkoll vagi fejn 
jidħlu l-miri li għandhom jinkisbu u ż-żmien stipulat. Ma jippermettux li 
ssir valutazzjoni oġġettiva tal-konformità, u lanqas jipprovdu lill-Kum-
missjoni b’bażi tajba għad-djalogu ta’ politika tagħha għall-promozzjoni 
tal-impenn għar-riforma. Eċċezzjoni waħda hija l-programm ta’ appoġġ 
taħt id-disa’ FEŻ fiċ-Ċad32 li jispeċifika l-progress li għandu jsir f ’termini 
ta’ aktar punti tal-kontroll,  brigata mobbli tal-kontroll u leġiżlazzjoni 
aġġornata.

32.  Fil-Benin, fejn il-problema tat-tagħbija żejda tal-vetturi hija partikolar-
ment gravi ,  i l -programm reċenti  tal-appoġġ baġitar ju għas-settur 
mill-Kummissjoni33 jistabbilixxi l-miri li jindirizzaw l-aktar każijiet serji 
tat-tagħbija żejda34. Dan l-approċċ mhux konsistenti mal-approċċ tal-
Kummissjoni f ’pajjiżi oħra tar-reġjun għall-promozzjoni tal-implimen-
tazzjoni tal-leġiżlazzjoni reġjonali.

32 Il-programm tal-2005 
“Appui à la politique sectorielle 
des transports: entretien routier 
et axes économiques”.

33 Il-programm tal-2009 “Appui 
au secteur des transports”.

34 Vetturi b’mill-anqas tagħbija 
waħda fuq il-fus ta’ aktar minn 
20 tunnellata.

raddi kkawżati minħabba tagħbija żejda tal-vetturi
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33.  Bl-eċċezzjoni tal-Kamerun (ara l-Kaxxa 3), il-Kummissjoni ma mmodifi-
katx l-approċċ tagħha meta l-pajjiżi m’għamlux biżżejjed progress biex 
inaqqsu t-tagħbija żejda tal-vetturi.

IL-kummISSjonI ma tużax djaLoGu ta’ poLItIka fIL-potenzjaL 
koLLu tIeGħu 

34.  I l-kwalità tad-djalogu jvarja notevolment skont l-impenn għar-riforma 
f ’kull pajjiż imsieħeb, u ġeneralment huwa effettiv biss b’mod mode-
rat. I l-kapaċità tal-Kummissjoni li tirreaġixxi b’mod sod u proporzjonali 
fejn il-progress ma jkunx sodisfaċenti hija limitata bl-approċċ tagħha 
għal l-użu tal-kundizzjoni j iet  marbuta mal-programmi tagħha (ara 
l-paragrafi 25 sa 33).

Id-djaLoGu ta’ poLItIka fuq IL-manutenzjonI tat-toroq

35.  F’ħafna mill-pajjiżi miżjura, il-Kummissjoni tagħmel sforzi sinifikanti biex 
trawwem djalogu ta’ politika komprensiv fuq il-manutenzjoni tat-toroq. 
Hija tindirizza l-kwistjonijiet relevanti u tagħmel rakkomandazzjonijiet 
utli. Id-djalogu kien strumentali b’mod partikolari fil-ħolqien tal-fondi 
għat-toroq u l-aġenziji tat-toroq u titjib fil-ġestjoni baġitarja, il-prog-
rammazzjoni tal-manutenzjoni tat-triq u s-superviżjoni tax-xogħlijiet 
tat-toroq.

kaxxa 3

L-enfaSI taL-appoġġ taL-feż fuq IS-SoStenIbILItà tan-netwerk eżIStentI tat-
toroq fIL-kamerun

L-Analiżi ta’ Nofs il-Perjodu tal-2004 tad-disa’ FEŻ identifikat id-deterjorazzjoni fil-kundizzjoni tan-netwerk tat-
toroq. 22 % biss tan-netwerk instab li huwa f ’kundizzjoni tajba, meta mqabbel ma’ 43 % ta’ ħames snin qabel. 
Manutenzjoni insuffiċjenti tat-toroq kienet identifikata bħala l-akbar kawża tad-deterjorazzjoni mgħaġġla tan-
netwerk tat-toroq. Minħabba din ix-xejra ’l isfel, il-Kummissjoni ddeċidiet li żżomm l-ammont allokat għas-settur 
tat-trasport iżda li timmodifika l-enfasi tagħha mill-kostruzzjoni ta’ triq ġdida – kif kien miftiehem inizjalment 
– għar-restawr ta’ toroq eżistenti. Dan għen fit-titjib tal-kundizzjoni ġenerali tan-netwerk tat-toroq. Parti minn 
dawn il-fondi servew ukoll biex jiffinanzjaw il-bini u r-restawr tat-tagħmir għall-użin (weighbridges) sabiex jittej-
bu l-kontrolli fuq it-tagħbija żejda tal-vettura, kawża importanti tad-deterjorazzjoni prematura tal-infrastruttura 
tat-toroq. Permezz ta’ din ir-reazzjoni soda u prammatika, il-Kummissjoni bagħtet messaġġ li l-manutenzjoni 
adegwata tat-toroq u l-impenn lejn it-tnaqqis tat-tagħbija żejda kienu prijoritajiet ċari għall-appoġġ tagħha.
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36.  Kwistjoni ewlenija indirizzata b’mod konsistenti mill-Kummissjoni fid-
djalogu ta’ politika tagħha mal-pajjiżi msieħba kollha hija l-allokazzjo-
ni insuffiċjenti tar-riżorsi finanzjarji għall-manutenzjoni tat-toroq (ara 
l-parag rafu 20). Flimkien ma’ dawk ta’ pajjiżi oħra li qed jiżviluppaw, l-
isforzi tal-Kummissjoni kienu strumentali fil-promozzjoni ta’ żieda fl-infiq 
fuq il-manutenzjoni fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi msieħba. Dan inkiseb bl-
enfasi fuq miżuri konkreti bħar-rilaxx fiż-żmien stipulat u bis-sħiħ tal-
imposti tal-utenti tat-toroq għall-fondi tat-toroq, żieda fit-taxxi fuq il-
fjuwil, titjib fil-ġbir ta’ taxxi allokati u t-tiftix għal sorsi ġodda ta’ fondi.

37.  Madankollu, i l-Kummissjoni ftit tat attenzjoni l i l l-fatt l i  ħafna pajjiżi 
msieħba jagħtu prijorità baġitarja għat-titjib u r-restawr tan-netwerk tat-
toroq iktar milli għall-ottimizzazzjoni tal-infrastruttura tat-toroq eżistenti 
permezz ta’ manutenzjoni adegwata.

nuqqas ta’ manutenzjoni ta’ rutina



22

Ir-Rapport Speċjali Nru 17/2012 – Il-kontribuzzjoni tal-Fond Ewropew tal-Iżvilupp (FEż) għal netwerk tat-toroq sostenibbli fl-afrika tas-sub-Saħara

38.  Filwaqt li d-djalogu ta’ politika kien effettiv fil-Burkina Faso, fejn il-gvern 
jeżerċita sjieda qawwija għar-riforma tal-politika fis-settur, dan kien an-
qas il-każ f ’pajjiżi msieħba oħra:

(a) fil-Kamerun, riformi istituzzjonali importanti miftiehma mal-Kum-
missjoni fl-2004 kienu għadhom pendenti fl-2011. Peress li ma kinitx 
tissorvelja l-implimentazzjoni tal-ftehim b’mod sistematiku, il-Kum-
missjoni ma setgħetx tirreaġixxi b’mod xieraq u f ’waqtu;

(b) fiż-Żambja, b’koordinazzjoni ma’ msieħba fl-iżvilupp oħra, il-Kum-
missjoni ssospendiet il-programmi tagħha tal-appoġġ baġitarju 
għas-settur fl-2009 minħabba progress insuffiċjenti fir-riformi tal-
politika, b’mod partikolari fir-rigward tal-manutenzjoni tat-toroq. 
Id-djalogu ta’ politika tj ieb sa ċertu punt iżda l-pjan ta’ azzjoni 
miftiehem qed jiġi implimentat b’ritmu baxx. Fl-2010, il-Kummiss-
joni ddeċidiet li xorta waħda tiffinanzja proġett importanti ġdid ta’ 
investiment fit-toroq bl-ebda kundizzjoni marbuta miegħu;

(c) fiċ-Ċad, id-djalogu ta’ politika huwa limitat għax m’hemmx qafas 
strutturat għad-djalogu fis-settur tat-trasport u l-Kummissjoni ma 
tużax Analiżi Konġunta Annwali għal dan l-iskop. Pereżempju, il-
Kummissjoni ma rreaġixxietx għall-bidliet baġitarji riċenti li wasslu 
għal tnaqqis sinifikanti fl-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji għall-
manutenzjoni tat-toroq;

(d) min-naħa l-oħra, fiż-Żambja, il-Kummissjoni rreaġixxiet fil-pront 
u b’mod xieraq għan-nuqqas ta’ impenn u r-rispons insuffiċjenti 
għad-djalogu mill-gvern (ara l-Kaxxa 4).

kaxxa 4

L-użu effettIV tad-djaLoGu ta’ poLItIka mILL-kummISSjonI meta L-GVern taż-
żambja wera Impenn mHux SodISfaċentI Għar-rIforma

Fl-2009, il-Kummissjoni, bil-koordinazzjoni ma’ msieħba fl-iżvilupp oħra, issospendiet ħafna mill-iffinanzjar tagħha 
għas-settur tat-toroq, b’mod partikolari l-programmi tagħha tal-appoġġ baġitarju għas-settur. Ir-raġunijiet kienu 
l-progress mhux sodisfaċenti tal-gvern lejn l-objettivi tal-istrateġija tagħha għas-settur, l-allokazzjoni insuffiċjenti 
tar-riżorsi finanzjarji għall-manutenzjoni tat-toroq u r-risposta dgħajfa tal-gvern lejn id-djalogu ta’ politika. Barra 
minn hekk, rapport mill-Awditur Ġenerali taż-Żambja f ’Marzu 2010 kien żvela problemi fl-akkwist, fil-ġestjoni 
u fis-superviżjoni kif ukoll impenji li kienu ogħla mill-approprjazzjonijiet baġitarji. Is-sospensjoni tal-programmi 
ta’ għajnuna bagħtet sinjal qawwi lill-gvern, li żied is-sensibilità tiegħu lejn id-djalogu ta’ politika. Inbdew 
laqgħat fuq livell għoli biex jiġi diskuss l-avvanz lejn l-adozzjoni u l-implimentazzjoni ta’ strateġija realistika 
għas-settur u kif il-kunfidenza tal-imsieħba fl-iżvilupp setgħet tinkiseb mill-ġdid. Progress importanti kien il-
ftehim f ’Diċembru 2010 dwar il-pjan ta’ azzjoni fuq terminu qasir, medju u twil biex ikunu solvuti l-kwistjonijiet 
fis-settur. Madankollu, il-programmi tal-appoġġ baġitarju tal-Kummissjoni baqgħu sospiżi peress li strateġija 
xierqa għas-settur għadha ma ġietx adottata mill-gvern.
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Id-djaLoGu ta’ poLItIka dwar It-taGħbIja żejda taL-VetturI

39.  L-effettività tad-djalogu ta’ politika tal-Kummissjoni dwar it-tagħbija 
żejda tal-vetturi tvarja minn pajjiż għal ieħor u kienet produttiva f ’nofs 
il-każijiet:

(a) kienet produttiva fiż-Żambja grazzi għall-prijorità għolja li ngħatat 
mill-gvern biex din il-kwistjoni tiġi indirizzata u l-koordinazzjoni 
tajba bejn l-imsieħba fl-iżvilupp. Dan wassal għal titjib sinifikanti 
u t-tagħbija żejda hija issa problema ħafna anqas serja fiż-Żambja 
milli f ’ħafna pajjiżi oħra. Dan huwa l-każ ukoll fit-Tanzanija, fejn id-
djalogu ta’ politika f ’dan il-qasam ma deherx li kien meħtieġ (ara 
l-paragrafu 22(c));

(b) fil-Kamerun, il-Kummissjoni u msieħba fl-iżvilupp oħra fl-2004 ft-
iehmu mal-gvern fuq ir-riformi fil-politika biex itejbu l-kontrolli 
fuq it-tagħbija żejda. Id-djalogu k ien effettiv b’mod partikolari 
fir-rigward tal-espansjoni tal-infrastruttura tal-kontroll, it-titjib fil-
ġbir tad-data u l-kampanji tal-għarfien. Dawn ir-riformi kellhom 
impatt fuq l-inċidenza tat-tagħbija żejda li niżlet minn 84 % fl-1998 
għal 13 % fl-2011. Aktar progress qed jiġi mfixkel minn impenn 
insuffiċjenti tal-pajjiżi msieħba fl-implimentazzjoni ta’ wħud mir-
r iformi miftiehma, bħall-ħatt sistematiku tal-vetturi  b’tagħbija 
żejda, l-applikazzjoni ta’ multi fuq il-vetturi li jittrasportaw il-fjuwil 
(bħalissa eżentati) u t-tneħħija tal-liċenzji ta’ trasportaturi li ripetu-
tament kisru r-regolamenti dwar it-tagħbija żejda;

(c) id-djalogu ta’ politika dwar it-tagħbija żejda fil-Benin u fil-Burkina 
Faso huwa pjuttost riċenti. Jindirizza d-dgħufijiet prinċipali iżda 
s’issa b’suċċess limitat minħabba l-impenn insuffiċjenti tal-pajjiżi 
msieħba li jadottaw u jimplimentaw riformi fil-politika (ara l-parag-
rafi 22(a)). Fil-Benin, il-Kummissjoni ma rrispondietx fil-ħin xieraq 
u b’mod sod biżżejjed għan-nuqqas ta’ progress, pereżempju billi 
tissospendi l-iffirmar ta’ ftehimiet jew kuntratti ġodda tal-iffinanzjar. 
Fil-Burkina Faso, il-Kummissjoni fl-aħħar ħadet azzjoni aktar qawwija 
fl-2010 (ara l-Kaxxa 1), l i  rriżultat fl-introduzzjoni ta’ sistemi tal-
kontroll tat-tagħbija tal-vettura u aspett dinamiku ġdid fid-djalogu 
ta’ politika;

(d) fin-nuqqas ta’ qafas xieraq (ara l-paragrafu 38(c)),  id-djalogu ta’ 
politika dwar it-tagħbija żejda tal-vetturi fiċ-Ċad kien limitat ħafna. 
Kwistjonijiet dwar il-politika bilkemm ġew indirizzati mill-Kummiss-
joni u ttieħdet ftit azzjoni mill-pajjiż imsieħeb biex jindirizza din 
il-kwistjoni.
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IL-kooperazzjonI teknIka keLLHa rIżuLtatI utLI Iżda LImItatI

IL-kooperazzjonI teknIka fuq IL-manutenzjonI tat-toroq

40.  I l-kooperazzjoni teknika ffinanzjata milll-FEŻ indirizzat il-kapaċità is-
tituzzjonali relevanti fil-qasam tal-manutenzjoni tat-toroq, għalkemm 
f ’xi każijiet ma kinitx qed tiffoka fuq id-dgħufijiet prinċipali, pereżempju:

(a) fil-Burkina Faso, l-ebda koperazzjoni teknika ma kienet ipprovduta 
biex tappoġġja r-riforma tal-fond tat-toroq, il-bidu operattiv tal-
aġenzija tat-toroq u t-tisħiħ tal-kapaċità tal-kumpaniji privati;

(b) fil-Kamerun, il-kooperazzjoni teknika ma indirizzatx il-proċeduri 
ineffiċjenti tas-sejħiet għall-offerti; u

(c) fit-Tanzanija ma indirizzatx id-dgħufijiet tal-kapaċità tal-aġenzija 
tat-toroq, l-Awtoritajiet tal-Gvern Lokali u l-kumpaniji privati.

41.  F’ħafna mill-pajj iżi  msieħba l i  sar it i lhom żjara,  l-appoġġ j iffoka fuq 
l-istħarriġ dwar il-kundizzjoni tat-toroq u l-istabbiliment ta’ databases 
dwar it-toroq biex titj ieb l-affidabilità tal-informazzjoni l i  fuqha hija 
bbażata l-programmazzjoni tal-manutenzjoni. I l-kooperazzjoni teknika 
wkoll ikkontribwiet għall-abbozzar tal-istrateġiji tas-settur tat-toroq u tej-
bet is-superviżjoni tal-manutenzjoni tat-toroq. L-attivitajiet tat-taħriġ 
prinċipalment twettqu għall-persunal tal-ministeru, tal-fond tat-toroq 
u tal-aġenzija tat-toroq, u f ’xi każijiet għall-persunal ta’ kumpaniji pri-
vati involuti fil-manutenzjoni tat-toroq. Kienu organizzati sew u kienu 
effettivi. L-istudji tekniċi fuq medda wiesgħa ta’ oqsma, bħal studji ta’ 
fattibilità, analiżi tan-nefqa pubblika, u studji tal-ġbir ta’ taxxi fuq il-fjuwil 
u taxxi oħra jew intermodalità tat-trasport, ipprovdew informazzjoni utli 
għat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-politika. 
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42.  Madankollu, ta’ sikwit l-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni teknika kienet 
imfixkla minn diffikultajiet, u għalhekk il-fondi allokati ntużaw parzjal-
ment biss u s-sostenibilità tar-riżultati ta’ sikwit tkun f ’riskju:

(a) fil-Benin, l-attivitajiet ippjanati taħt id-disa’ FEŻ ma twettqux kif ipp-
janat, parzjalment minħabba l-komunikazzjoni diffiċli bejn l-esperti 
u l-kontropartijiet nazzjonali tagħhom u r-riżultati k ienu limitati 
wkoll minħabba n-nuqqas ta’ sjieda mill-awtoritajiet nazzjonali;

(b) fiċ-Ċad, ammont sinifikanti kien allokat għall-kooperazzjoni teknika 
taħt id-disa’ FEŻ iżda bilkemm intuża, kemm minħabba diffikulta-
jiet fl-attrazzjoni u ż-żamma ta’ kompetenza meħtieġa għal xogħol 
f ’kundizzjonijiet diffiċli ħafna u kemm minħabba l-kapaċità tal-
assorbiment limitata tal-awtoritajiet nazzjonali. Id-database dwar 
i l-kundizzjoni tat-toroq mhux probabbli l i  t inżamm aġġornata 
minħabba n-nuqqas tar-riżorsi disponibbli b’mod nazzjonali .  I l-
Kummissjoni pprovdiet ukoll appoġġ finanzjarju sinifikanti għall-
istabbiliment ta’ aġenzija tat-toroq li għadha ’l bogħod milli tkun 
operattiva minkejja d-dikjarazzjoni ta’ appoġġ politiku min-naħa 
tal-gvern;

(c) fil-Kamerun, il-kooperazzjoni teknika kienet effettiva biex issaħħaħ 
il-kapaċità tal-ministeri fis-superviżjoni tax-xogħlijiet ta’ manuten-
zjoni iżda l-appoġġ ippjanat biex titjieb il-ġestjoni tal-offerti kellu 
jitħassar minħabba n-nuqqas ta’ interess mill-pajjiż imsieħeb;

(d) fit-Tanzanija, l-istudji ffinanzjati mill-Kummissjoni wasslu għal rak-
komandazzjonijiet utli, pereżempju dwar l-allokazzjoni ta’ riżorsi 
baġitar j i  fost  l -aġenzi ja tat-toroq u l - ist i tuzzjoni j iet  l -oħra,  l i 
għadhom ma ġewx implimentati;

(e) fiż-Żambja, il-kooperazzjoni teknika mal-aġenzija tat-toroq u l-fond 
tat-toroq kellha suċċess u r-riżultati x ’aktarx ikunu sostenibbli. I l-
kooperazzjoni teknika mal-uffiċċju reġjonali tal-aġenzija tat-toroq 
u l-awtoritajiet lokali tat-toroq, li huma responsabbli mill-manuten-
zjoni tan-netwerk tat-toroq rurali, kellha anqas suċċess.

IL-kooperazzjonI teknIka dwar It-taGħbIja żejda taL-VetturI

43.  I l-kooperazzjoni teknika biex tappoġġja l-miżuri mmirati lejn it-tnaqqis 
tal-inċidenza tat-tagħbija żejda tal-vetturi k ienet ġeneralment riċenti 
u limitata, ħlief fiż-Żambja grazzi għall-prijorità għolja mogħtija mill-
gvern u l-koordinazzjoni tajba bejn l-imsieħba fl-iżvilupp.
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kaxxa 5

L-appoġġ komprenSIV taL-kummISSjonI GħaL kontroLLI mtejba fuq 
It-taGħbIja żejda fIr-reġjun taL-eaC

I l-Kummissjoni qed tipprepara programm reġjonali ta’ appoġġ għall-iżvilupp u t-titjib ta’ sistemi ta’ kontroll 
fuq tagħbija żejda tal-vetturi mal-kuritur ċentrali li jgħaqqad il-Burundi, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, 
ir-Rwanda, it-Tanzanija u l-Uganda. Dan il-proġett ta’ EUR 16-il miljun huwa relevanti ħafna għas-sostenibilità 
tal-infrastruttura tat-toroq peress li t-tagħbija żejda kienet identifikata bħala l-kawża prinċipali tal-ħsara pre -
matura tal-bankini tul l-awtostradi prinċipali tal-Komunità tal-Afrika tal-Lvant (EAC). I l-proġett huwa maħsub 
biex jappoġġja l-inizjattivi kontinwi fir-reġjun tal-EAC. L-għan tiegħu huwa li jikkontribwixxi għal tnaqqis tat-
tagħbija żejda tal-vetturi billi jtejjeb il-leġiżlazzjoni, jipprovdi mezz ta’ infurzar u jindirizza ineffiċjenzi li jiffavorixxu 
l-prattika tat-tagħbija żejda. Fl-ewwel fażi, se jiġu riveduti u armonizzati r-regolamenti fir-reġjun tal-EAC u se 
jkunu analizzati kwistjonijiet tal-governanza relatati mal-ġestjoni ta’ stazzjonijiet tat-tagħmir għall-użin (weigh-
bridges). Fit-tieni fażi, disinn dettaljat se jiġi ppreparat għall-kostruzzjoni u t-titjib ta’ ħamsa sa seba' sistemi ta’ 
tagħmir għall-użin (weighbridges), li għandhom isiru taħt it-tielet u l-aħħar fażi. I l-proġett se jiffoka wkoll fuq 
it-titjib tal-governanza u l-ġestjoni ta’ sistemi tal-kontrolli fuq it-tagħbija żejda tal-vetturi, bil-għan li jitnaqqsu 
l-ħinijiet tal-waqfien u li jitjieb il-fluss tat-trasport tul il-kuritur ċentrali.

44.  Fil-pajjiżi msieħba l-oħra, taħt il-kooperazzjoni teknika l-Kummissjoni 
madankollu ffinanzjat studji relevanti ħafna. Pereżempju:

(a) fil-Benin, il-FEŻ iffinanzja stħarriġ komprensiv dwar it-tagħbija żejda 
li għandu jintuża biex itejjeb il-koperazzjoni tal-FEŻ meta tiġi indi-
rizzata din il-kwistjoni;

(b) f i ċ - Ċad,  żewġ studj i  l i  t wettqu f l -2008 k k ontr ibwew għal l -
preparazzjoni ta’ strateġija nazzjonali għall-kontrolli fuq it-tagħbija 
żejda;

(c) studju li twettaq fl-2008 fil-Burkina Faso kien il-bażi għall-pjan di-
rezzjonali adottat fl-2010 mill-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-
Afrika tal-Punent għall-infurzar tal-leġiżlazzjoni reġjonali;

(d) fil-Kamerun, il-FEŻ iffinanzja verifiki u studji dijanjostiċi tas-sistema 
tal-kontroll tat-tagħbija żejda li kienu utli għall-preparazzjoni tal-
pjanijiet ta’ azzjoni biex jittejbu l-kontrolli .  Ipprovda wkoll pariri 
u taħriġ dwar ġestjoni aktar effiċjenti tan-netwerk tat-tagħmir għall-
użin (weighbridges);

(e) fit-Tanzanija, il-Kummissjoni attwalment qed tipprepara programm 
relevanti ħafna li jiffoka fuq governanza mtejba, il-ġestjoni tal-kon-
trolli fuq it-tagħbija żejda u titjib fin-netwerk tat-tagħmir għall-użin 
(weighbridges) (ara Kaxxa 5).
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triq f’kundizzjoni tajba ħafna
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konkLużjonIjIet

45.  Il-Qorti tikkonkludi li l-Kummissjoni hija parzjalment effettiva fl-appoġġ 
tagħha għal netwerk tat-toroq sostenibbli fl-Afrika tas-sub-Saħara. 

46.  I l-pajjiżi msieħba li żaret il-Qorti ma jagħmlux biżżejjed biex jiżguraw 
is-sostenibilità tal-infrastruttura tat-toroq. It-toroq huma milquta minn 
deterjorazzjoni prematura bi gradi l i  jvarjaw. Għalkemm ħafna mill-
pajjiżi msieħba miżjura għamlu progress sinifikanti fuq il-manutenzjoni 
tat-toroq, l-isfidi jibqgħu f ’kollha kemm huma. Ġew adottati riformi is-
tituzzjonali iżda ħafna dgħufijiet istituzzjonali għad iridu jiġu indirizzati. 
Għalkemm in-nefqa fuq il-manutenzjoni tat-toroq żdiedet matul is-snin 
fil-pajjiżi msieħba kollha li żaret il-Qorti, xorta tibqa’ mhux biżżejjed u l-
manutenzjoni ta’ sikwit issir tard, jew mhux b’mod komplut. I l-biċċa l-
kbira tal-pajjiżi msieħba m’għamlux progress sodisfaċenti fuq it-tagħbija 
żejda tal-vetturi, li għandu impatt importanti fuq l-istennija ta’ ħajja tat-
toroq u l-ispejjeż tal-manutenzjoni. 

47.  Bħala waħda mid-donaturi ewlenin fis-settur tat-toroq, il-Kummissjoni 
hija parzjalment effettiva fil-promozzjoni tal-adozzjoni u l-implimentazz-
joni tar-riformi fil-politika li huma meħtieġa biex jindirizzaw l-ostakoli 
eżistenti għal netwerk tat-toroq sostenibbli fl-Afrika tas-sub-Saħara. 
I l-mod kif il-Kummissjoni tuża l-kundizzjonijiet marbuta mal-appoġġ 
finanzjarju tagħha jikkostitwixxi effett ta’ inċentiv moderat. Ta’ sikwit il-
Kummissjoni ma tirreaġixxix b’mod xieraq meta l-pajjiżi msieħba jon-
qsu li jikkonformaw mal-impenji tagħhom, li jolqot il-kredibilità tagħha. 
Dan għandu wkoll impatt fuq id-djalogu ta’ politika, li l-Kummissjoni 
ma tużax fil-potenzjal sħiħ tiegħu, għalkemm dan id-djalogu kien in-
strumentali fil-promozzjoni tal-progress f ’ċerti oqsma, b’mod partikolari 
f ’dak li jikkonċerna l-qafas istituzzjonali u l-iffinanzjar tal-manutenzjoni 
tat-toroq. I l-kooperazzjoni teknika ffinanzjata mill-Kummissjoni kellha 
anqas suċċess milli normalment kien mistenni.

koNklużjoNIjIET 
u RakkoMaNdazzjoNIjIET
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rakkomandazzjonIjIet

48.  I l-Qorti tagħmel ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin bil-għan li ttejjeb l-
effettività tal-appoġġ għall-iżvilupp ipprovdut mill-FEŻ lejn netwerk tat-
toroq sostenibbli fl-Afrika tas-sub-Saħara: 

Is-Servizz Ewropew għall-azzjoni Esterna u l-kummissjoni għandhom 
jif fukaw l-if f inanzjar tal-FEż fuq is-settur tat-toroq fejn jista’ jinkiseb 
l-akbar impatt. għal dan il-għan, għandhom:

(a) jif fukaw ir-riżorsi fuq is-setturi tat-toroq f il -pajjiżi msieħba li 
jimplimentaw politiki xierqa għas-settur għall-kisba ta’ trasport 
tat-toroq sostenibbli, b’miżuri relevanti u kredibbli għat-titjib 
tal-manutenzjoni tat-toroq u biex tiġi indirizzata t-tagħbija żejda 
tal-vetturi;

(b) jif fokaw ir-riżorsi tal-FEż f ’pajjiżi oħra, b’mod partikolari dawk 
fejn il -FEż if f inanzja investimenti sostanzjali f l - infrastruttura 
tat-toroq fil-passat, fuq l-appoġġ istituzzjonali, il-manutenzjoni 
tan-netwerk tat-toroq eżistenti u l-espansjoni tal-infrastruttura 
tal-kontroll tal-piż tat-tagħbija fuq il-fus;

(c) fejn ikun xieraq, jgħollu l - livell ta’ stimolu tar-riżorsi tal-FEż 
bi l l i  j ik kombinaw dawn l - għotj iet  ma’  se l f  u  j ippromwovu 
l-parteċipazzjoni tas-settur privat f l-if f inanzjar tat-titjib u l-es-
pansjoni tan-netwerk tat-toroq.

rakkomandazzjonI 1
aLLokazzjonI tar-rIżorSI
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I l -kummissjoni għandha ssaħħaħ l -użu tagħha tal -kundiz zjonij iet 
mehmuża mal-programmi u d-djalogu ta’ politika tagħha. għal dan 
il-għan, għandha:

(a) tiddefinixxi kundizzjonijiet formali ċari, li jistgħu jitkejlu u mar-
buta biż-żmien li jindirizzaw il-ħtiġijiet tar-riforma f il-politika 
ewlenija fir-rigward ta’ manutenzjoni tat-toroq u t-tagħbija żejda 
tal-vetturi;

(b) fejn xieraq tuża l-prekundizzjonijiet fil-programmazzjoni u fuq il-
livell ta’ programmi ta’ appoġġ individwali billi sistematikament 
torbot l-if f irmar ta' ftehimiet ta' if f inanzjar, it-tnedija tal-offerti 
għal xogħlijiet u l-f irma tal-kuntratti tax-xogħlijiet, mat-twettiq 
minn qabel tal-kundizzjonijiet;

(c) twettaq analiżi perjodika u strutturata tat-twettiq tal-kundizz-
jonijiet, kif ukoll l-evalwazzjonijiet perjodiċi tas-settur tat-toroq 
fil-kampanja u evalwazzjonijiet ta’ proġetti ex-post ;

(d) sistematikament issegwi l-konklużjonijiet tagħha dwar it-twettiq 
tal-kundizzjonijiet u r-riżultati tal-evalwazzjonijiet, billi tif foka 
fuq ir-raġunijiet għalfejn jista’ ma jkunx sar progress skont il-pjan 
u l-miżuri meħtieġa ta’ rimedju;

(e) tirrispondi b’mod sod, proporzjonali u f il-ħin meta l-gvernijiet 
juru impenn mhux sodisfaċenti biex jindirizzaw il-kwistjonijiet 
imqajma u r-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-kummissjoni, 
inkluż billi tissospendi jew tikkanċella l-if f inanzjar tal-FEż għal 
programmi individwali jew għas-settur tat-toroq kollu kemm hu.

rakkomandazzjonI 2
kundIzzjonIjIet u djalogu ta’ PolItIka
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Dan ir-Rapport ġie adottat mill-Awla III, immexxija mis-Sur Karel PINXTEN, 
Membru tal - Qor ti  tal -Awditur i ,  f i l -Lussemburgu f i l - laqgħa tagħha 
tas-16 ta’ Ottubru 2012.

Għall-Qorti tal-Awdituri

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
President

35 A backbone strategy 
- reforming technical 
cooperation and project 
implementation units for 
external aid provided by 
the European Commission 
(Strateġija ta’ Sostenn - 
Ir-Riforma ta’ Unitajiet ta’ 
Koperazzjoni Teknika u ta’ 
Implimentazzjoni ta’ Proġetti 
għall-Għajnuna Esterna 
mogħtija mill-Kummissjoni 
Ewropea), Lulju 2008.

Skont l-istrateġija tagħha biex ittejjeb l-effettività tal-assistenza tagħha 
għall-iżvilupp tal-kapaċità35, il-kummissjoni għandha:

(a) tisforza biex tiżgura li jkun hemm sjieda kredibbli tal-gvern tal-
attivitajiet ippjanati, li  tkun sostanzjata minn livell xieraq ta' 
riżorsi umani u baġitarji disponibbli fuq livell nazzjonali kemm 
waqt u kif ukoll wara l-programm;

(b) żżid l-enfasi fuq il-kawżi fundamentali tat-tagħbija żejda tal-vet-
turi, bħal ostakoli għal suq ta’ trasport li jaħdem b’mod normali;

(c) fejn meħtieġ, tipprovdi appoġġ biex tgħin lill-pajjiżi msieħba 
jwettqu analiżi ekonomika soda biex jiddeċiedu fuq il-bilanċ xie-
raq li għandu jkun żgurat bejn il-manutenzjoni u l-espansjoni 
tan-netwerk tat-toroq tagħhom, fejn tieħu kont tal-kriterji rele-
vanti ekonomiċi, soċjali, ambjentali, finanzjarji, tekniċi u operazz-
jonali kollha.

rakkomandazzjonI 3
kooPerazzjonI teknIka
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anneSS I

ImpenjI taL-feż fIS-Settur tat-toroq fL-afrIka taS-Sub-Saħara, 1995 - 2011

Pajjiż (EUR)

il-Mali
il-Benin
in-Niġer
il-Burkina Faso
il-Gana
il-Ginea 
is-Senegal
il-Mawritanja
is-Sjerra Leone
iċ-Ċad
il-Côte d’Ivoire
il-Ginea Bissaw
il-Liberja
il-Kap Verde
it-Togo
il-Gambja

419 598 326
347 682 270
320 368 922
312 101 911
280 618 638
273 105 333
242 057 572
190 880 748
166 933 430

72 000 000
70 000 000
69 182 042
60 200 000
22 905 117

2 676 753
697 195

Total l-Afrika tal-Punent 2 851 008 259

l-Etjopja
l-Uganda
it-Tanzanija
il-Kenja
il-Ġibuti
l-Eritrea
is-Somalja

669 898 636
466 664 139
353 003 422
323 003 402

53 608 497
39 830 000

3 800 000

Total l-Afrika tal-Lvant 1 909 808 096

il-Madagaskar
il-Możambik
iż-Żambja
il-Malawi
ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo
il-Kongo (Brazzaville)
il-Lesoto
il-Komoros
l-Angola
in-Namibja
il-Mawrizju
is-Sważiland

392 145 169
368 404 503
288 358 090
174 425 298
148 028 097

67 590 000
40 251 098
26 873 099
25 044 130
21 958 898

3 782 617
1 489 228

Total l-Afrika t'Isfel 1 558 350 225

il-Kamerun
iċ-Ċad
il-Burundi
ir-Rwanda
ir-Repubblika Ċentru-Afrikana
il-Gabon
São Tomé u Principe
il-Ginea Ekwatorjali

359 118 520
264 035 490
146 658 963
138 566 306

67 672 075
60 937 496
34 832 347

80 000

Total l-Afrika Ċentrali 1 071 901 197

TOTAL 7 391 067 778
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anneSS II

pajjIżI mIżjura mILL-qortI

Sudan

Mali

Chad
Niger

Angola

Ethiopia

Nigeria

Namibia

Zambia

South Africa

Mauritania

Kenya

Mozambique

Botswana

Congo 
Dem. Rep.Congo

Madagascar

Cameroon

Zimbabwe

Gabon

G
hana

Guinea

Tanzania

Uganda

Côte 
d’Ivoire

Senegal

Central African 
Republic

B
en

in

Burkina Faso

Malawi

Eritrea

Liberia

Togo

Lesotho

Rwanda

DjiboutiGuinea-Bissau

Swaziland

Equatorial Guinea

Mauritius

Comoros

Gambia

Sierra Leone

Burundi

Western Sahara

Libya

Tunisia

Algeria

Morocco

Egypt.
Arab. Rep.

Somalia

Pajjiżi Afrikani tas-Sub-Saħara

Pajjiżi miżjura mill-Qorti

South Sudan
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anneSS III

ħarSa ġeneraLI taS-SejbIet taL-ISpezzjonIjIet fuq IL-poSt mILL-qortI

Pajjiż Triq Proġett tal-FEŻ Kundizzjoni 
tat-triq1 

Deterjorazzjoni 
prematura

Il-Benin

Sémé – Porto Novo  
(12,7 km)

Is-7 FEŻ – Żvilupp tat-triq deċiż fl-1995 u finalizzat fl-
2003 – EUR 14.7 miljun Tajba Le

It-toroq fil-belt ta’ Parakou  
(17, 3 km)

Is-7 FEŻ – Żvilupp tat-toroq deċiż fl-1999 u finalizzat fl-
2005 – EUR 6.2 miljun Tajba Ħafna Le

Natitingou – Porga  
(101 km)

It-8 FEŻ – Żvilupp tat-triq deċiż fl-1999 u finalizzat fl-
2005 – EUR 26.9 miljun Xierqa Iva

It-triq ewlenija li tgħaddi minn 
Cotonou  
(7,4 km)

Is-7 u t-8 FEŻ – Żvilupp tat-triq deċiż fl-1999 u finalizzat 
fl-2004 – EUR 22.8 miljun Tajba Le

Dassa – Savé – Parakou, Sav-
alou – Dassa – Bohicon, Porto 
Novo – Igolo  
(331 km)

It-8 FEŻ – Manutenzjoni perjodika deċiża fl-1999 u finaliz-
zata fl-2004 – EUR 43.8 miljun 

Fqira/Xierqa/
Tajba Iva

Il-Burkina 
Faso

Ouagadougou – Koupéla  
(135 km)

It-8 FEŻ – Manutenzjoni perjodika deċiża fl-1998 u finaliz-
zata fl-2002 – EUR 11.3 miljun 
Id-9 FEŻ – Manutenzjoni perjodika deċiża fl-2003 u finaliz-
zata fl-2007 – EUR 35.6 miljun 

Tajba Iva

Bobo Dioulasso – Boromo  
(169 km)

It-8 FEŻ – Manutenzjoni perjodika deċiża fl-1998 u finaliz-
zata fl-2003 – EUR 13.2 miljun 
Id-9 FEŻ – Manutenzjoni perjodika deċiża fl-2003 u finaliz-
zata fl-2008 – EUR 79.4 miljun

Tajba Iva

Il-Kamerun

Yaoundé – Ayos  
(126 km)

It-8 FEŻ – Restawr tat-triq deċiż fl-1999 u finalizzat fl-
2005 – 13,1 miljun euro Xierqa Le

Bertoua – Garoua Boulaï  
(250 km)

Is-7 FEŻ – Restawr tat-triq deċiż fl-1997 u finalizzat fl-
2002 – 71,3 miljun euro Xierqa Le

N’Gaoundéré – Touboro  
(265 km)

It-8 FEŻ – Kostruzzjoni tat-triq deċiża fl-1998 u finalizzata 
fl-2004 – 91,2 miljun euro Tajba Le

Garoua – Figuil  
(90 km)

Id-9 FEŻ – Restawr tat-triq deċiż fl-2007 u finalizzat fl-
2010 – 38,0 miljun euro Tajba Iva

Iċ-Ċad

Eré – Kélo  
(48 km)

Is-7 FEŻ – Kostruzzjoni tat-triq deċiża fl-1996 u finalizzata 
fl-2001 – 11,8 miljun euro Fqira Iva

Kélo – Moundou  
(108 km)

It-8 FEŻ – Kostruzzjoni tat-triq deċiża fl-2000 u finalizzata 
fl-2004 – 28,4 miljun euro Fqira Iva

Moundou – Koutéré  
(118 km)

It-8 FEŻ – Kostruzzjoni tat-triq deċiża fl-1999 u finalizzata 
fl-2006 – 38,3 miljun euro Tajba Ħafna Le

Moundou – Doba, Doba – 
Koumra  
(190 km)

Id-9 FEŻ – Kostruzzjoni tat-triq deċiża fl-2005 u finalizzata 
fl-2010 – 78,0 miljun euro Tajba Iva

 

1 It-toroq huma kklassifikati skont il-kategoriji tal-kundizzjoni tal-Għodda tal-Evalwazzjoni tan-Netwerk tat-Toroq. Il-kategoriji huma: 
 —  Tajba Ħafna: teħtieġ biss manutenzjoni ta’ rutina; 
 —  Tajba: teħtieġ manutenzjoni ta’ rutina kif ukoll manutenzjoni preventiva jew kisi mill-ġdid jew tiswijiet f'xi postijiet; 
 —  Xierqa: teħtieġ manutenzjoni ta’ rutina kif ukoll manutenzjoni perjodika; 
 —  Fqira: teħtieġ manutenzjoni ta’ rutina kif ukoll tisħiħ jew rikostruzzjoni parzjali; 
 —  Fqira Ħafna: teħtieġ manutenzjoni ta’ rutina kif ukoll rikostruzzjoni sħiħa.
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Pajjiż Triq Proġett tal-FEŻ Kundizzjoni 
tat-triq1 

Deterjorazzjoni 
prematura

It-Tanżanija

It-toroq fi u madwar Mwanza 
(55,2 km)

It-8 FEŻ – Restawr deċiż fl-1999 u finalizzat fl-2006 – 
34,9 miljun euro

Tajba Ħafna/
Fqira Iva

Fruntiera ta’ Mwanza – Tinde, 
Isaka – Nzega  
(169 km)

It-8 FEŻ – Restawr u tisħiħ deċiżi fl-2000 u finalizzati fl-
2007 – 114,7 miljun euro

Tajba Ħafna/
Tajba /Xierqa/

Fqira
Iva

Morrogoro – Dodoma  
(253 km)

It-8 FEŻ – Restawr deċiż fl-2000 u finalizzat fl-2007 – 
41,9 miljun euro Xierqa Iva

Iż-Żambja

Monze – Zimba  
(212 km)

It-8 FEŻ – Restawr deċiż fl-1998 u finalizzat fl-2002 – 
34,3 miljun euro Xierqa Iva

It-triq ta’ Kabwe Kapiri 
u Chisamba  
(82 km)

It-8 FEŻ – Restawr deċiż fl-1999 u finalizzat fl-2003 – 
16,8 miljun euro Xierqa Iva

Zimba – Livingstone  
(42,7 km)

Id-9 FEŻ – Restawr deċiż fl-2007 u finalizzat fl-2010 – 
15,0 miljun euro Tajba Ħafna Le

 

1 It-toroq huma kklassifikati skont il-kategoriji tal-kundizzjoni tal-Għodda tal-Evalwazzjoni tan-Netwerk tat-Toroq. Il-kategoriji huma: 
 —  Tajba Ħafna: teħtieġ biss manutenzjoni ta’ rutina; 
 —  Tajba: teħtieġ manutenzjoni ta’ rutina kif ukoll manutenzjoni preventiva jew kisi mill-ġdid jew tiswijiet f'xi postijiet; 
 —  Xierqa: teħtieġ manutenzjoni ta’ rutina kif ukoll manutenzjoni perjodika; 
 —  Fqira: teħtieġ manutenzjoni ta’ rutina kif ukoll tisħiħ jew rikostruzzjoni parzjali; 
 —  Fqira Ħafna: teħtieġ manutenzjoni ta’ rutina kif ukoll rikostruzzjoni sħiħa.
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anneSS IV

proġettI taL-InfraStruttura tat-toroq taS-7 SaL-10 feż fIL-benIn

Guene
Malanville

Banikoara

Borodarou

Gogonou
Kankohoum-
Dassari

Porga

Sori
Tanguieta

BéroubouayToukountouna
Gamia

Bembereke

Ndali

Djougou
Tiranga

Partago

Tchatchou

Tchaourou

Kilibo

Save

AgouagonSavalou

Dassa-Zoume

Paouignan

Setto

Abomey-
Calavi

Seme-Kpodji

Bohicon

Kandi

Abomey

Parakou

Natitingou

Lokossa
Porto-Novo

Cotonou

NIGER

BURKINA FASO

TOGO

NIGERIA 

Id-9 FEŻ
Banikoara – Kandi (68 km)

Restawrata �-2007
Ammont impenjat: 

EUR 23,0 miljun 

It-8 FEŻ
Natitingou – Porga (101 km)

Restawrata �-2005
In�q totali: EUR 26,9 miljun

Id-9 FEŻ
Cotonou (Godomey) – 

Abomey-Calavi (10,5km) 
Restawrata �-2011 

Ammont impenjat: EUR 40,0 miljun

Is-7 FEŻ
Toroq f'Parakou (17,3km)

Restawrati �-2005
In�q totali: EUR 6,2 miljun

Is-7 FEŻ
Seme-Kpodji – Porto Novo (12,7 km)

Restawrata �-2003 
In�q totali: EUR 14,7 miljun 

It-8 FEŻ
Toroq rurali �d-distretti ta' Alibori, 

Borgou, Collines u Zou. Tul totali: 700 km
Restawr u manutenzjoni,

�nalizzati �-2006
In�q totali:

EUR 7,7 miljun 

It-8 FEŻ
Dassa – Savé – Parakou

Savalou – Dassa – Bohicon
Porto Novo – Igolo
Tul totali: 342 km

Manutenzjoni perjodika, �nalizzata �-2005 
In�q totali: EUR 43,8 miljun

Is-7 u t-8 FEŻ
Toroq f'Cotonou (7,4 km)

Restawrati �-2004
In�q totali: EUR 22,8 miljun

L-10 FEŻ
Parakou – Béroubouay (151 km)

Restawr, għadu għaddej 
Ammont impenjat: EUR 53,9 miljun

It-8 FEŻ
Toroq urbani � 13-il belt u raħal akbar

Mibnija jew imwittija �-2007
In�q totali: EUR 29,8 miljun 

Is-7 FEŻ
Béroubouay – Malanville (167 km)

Restawrata �-1999
In�q totali: EUR 24,0 miljun 

Is-7 FEŻ
Lott B1 Parakou – Djougou  (72 km)

Restawrata �-1997
In�q totali: EUR 9,3 miljun 

© I l-Qorti Ewropea tal-Awdituri.
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SejbIet taL-ISpezzjonIjIet fuq IL-poSt tat-toroq fIL-benIn mILL-qortI

Sémé – porto novo

I l-kundizzjoni tat-triq hija normali għaż-żmien li għandha. Il-manutenzjoni ta’ rutina twettqet.

It-toroq fil-belt ta’ parakou

It-toroq f ’Parakou għadhom jinstabu f ’kundizzjoni tajba ħafna grazzi għal għażliet tekniċi tajbin li 
ttieħdu matul il-proġett, in-nuqqas ta’ ħafna traffiku u manutenzjoni xierqa tat-triq, li hija r-responsab-
biltà tal-awtoritajiet tal-belt mill-baġit tagħhom stess. Il-manutenzjoni hija tajba grazzi għal servizzi 
tekniċi kompetenti, żieda sinifikanti fil-baġit u l-investimenti fil-manutenzjoni tat-toroq tal-belt 1, 
l-użu ta’ kuntratti tal-manutenzjoni multiannwali mill-2005 u parteċipazzjoni mill-popolazzjoni lokali 
fil-manutenzjoni regolari manwali – pereżempju knis kull ġimgħa minn assoċjazzjonijiet tan-nisa.

natitingou – porga

It-triq hija milquta minn tmewwiġ, xquq, xpakkaturi u ħofor. L-infrastruttura tas-sikurezza tat-triq2 
iddeterjorat ukoll. I l-kawżi tad-deterjorazzjoni tat-triq huma problemi strutturali, toqol żejjed tal-
vetturi u manutenzjoni inadegwata. L-ispezzjoni żvelat li l-manutenzjoni ta’ rutina ma saritx kif kellha 
ssir u li parti sinifikanti tat-triq għandha bżonn manutenzjoni perjodika. It-triq għalhekk ma tistax 
tintuża kompletament taħt il-kundizzjonijiet u bil-veloċitajiet li għalihom kienet iddisinjata. Peress li 
t-taqsimiet tat-triq spezzjonati għadhom ma laħqux it-tmiem tal-istennija tal-ħajja normali tagħhom, 
huwa konkluż li d-deterjorazzjoni tat-triq hija prematura.

It-triq ewlenija li tgħaddi minn Cotonou

It-triq għadha f ’kundizzjoni tajba. Minkejja dan, hemm riskju ta’ deterjorazzjoni peress li l-manuten-
zjoni ta’ rutina mhux qed issir sew mill-awtoritajiet tal-belt. Il-kanali tad-drenaġġ tal-ilma mhux qed 
jiġu mnaddfa, u b’hekk hemm ir-riskju li jinstaddu bir-ramel u bil-ħmieġ.

1 Żieda minn FCFA 200 miljun fl-2005 għal FCFA 800 miljun fl-2011.

2 Immarkar orizzontali tat-toroq, barrikati, sinjali tat-traffiku u blokki tal-konkrit mal-ġenb tat-triq.
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dassa – Savé – parakou; Savalou – dassa – bohicon

It-triq hija milquta minn deterjorazzjoni prematura. L-awdituri osservaw tmewwiġ, raddi3, xquq, xpak-
katuri u ħofor. F’bosta postijiet id-deterjorazzjoni hija severa. L-infrastruttura tas-sikurezza tat-triq 
iddeterjorat ukoll. Il-kawża ewlenija tad-deterjorazzjoni hija t-tagħbija żejda tal-vetturi, iżda problemi 
strutturali lokalizzati u livelli tat-traffiku li huma ogħla minn dawk inizjalment previsti wkoll għandhom 
rwol. Minħabba f ’hekk, it-triq ma tistax tintuża kompletament taħt il-kundizzjonijiet u bil-veloċitajiet 
li għalihom kienet iddisinjata. Barra minn hekk, it-triq ma tingħatax manutenzjoni ta’ rutina xierqa, 
u hemm bżonn li ssir il-manutenzjoni perjodika iżda din għadha ma ġietx ippjanata.

porto novo – Igolo

Inġenerali, it-triq tinsab f ’kundizzjoni tajba. Id-deterjorazzjoni osservata, li tinkludi tmewwiġ ħafif, 
hija normali għaż-żmien li għandha t-triq. Il-manutenzjoni ta’ rutina twettqet, għalkemm mhux de-
jjem f ’waqtha.

3 Kanal fis-superfiċje tat-toroq magħmul mill-passaġġ tal-vetturi.
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It-8 FEŻ
Netwerk ta' toroq tal-ħamrija 

�l-kampanja (733 km) 
Manutenzjoni u restawr, �nalizzati �-2004 

In�q totali: EUR 40,2 miljun

Is-6 u s-7 FEŻ
Fruntiera Bobo-Dioulasso – Cote d’Ivoire (152,35 km)

Fruntiera Ouagadougou – Gana (159,97 km)
Fruntiera Bobo-Dioulasso – Mali (117,7 km)

Manutenzjoni ta' rutina u perjodika, �nalizzati �-1998
In�q totali: EUR 28,0 miljun

L-10 FEŻ
Sakoinse – Boromo (122 km)

Manutenzjoni perjodika, għadha għaddejja
Ammont impenjat: EUR 60,5 miljun

  

Is-7 FEŻ 
Fruntiera Koupéla – Bittou – Togo (150 km)

Manutenzjoni perjodika, �nalizzata �-1993
In�q totali: EUR 15,9 miljun

It-8 FEŻ
Ouagadougou – Yako (100 km)

Boromo – Bobo-Dioulasso (169 km)
Ouagadougou – Koupela (131 km)

Koupela – Piega (140,8 km)
Sakoinse – Koudougou (42,56 km)

Manutenzjoni perjodika, �nalizzata 
�-2003 

In�q totali: EUR 48,9 miljun
  

Is-7 FEŻ
Fruntiera Ouahigouya – Mali (60,2 km)

Tougan – Ouahigouya (95,6 km)
Restawrati �-1998

In�q totali: EUR 12,3 miljun

Is-7 FEŻ
Yako – Ouahigouya (74 km)

Manutenzjoni perjodika, �nalizzata 
�-1992 

In�q totali: EUR 10,2 miljun

Id-9 FEŻ
Ouagadougou – Koupéla (136,11 km)

Salib it-toroq Bobodioulasso – Pourra (200 km)
Manutenzjoni perjodika, �nalizzata �-2008

In�q totali: EUR 119,5 miljun

© Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri.
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Minħabba kunsiderazzjonijiet tas-sikurezza, l-ispezzjoni viżwali tat-toroq fil-Burkina Faso min-naħa 
tal-Qorti kienet relattivament limitata.

ouagadougou – koupéla

Il-manutenzjoni perjodika ta’ din it-triq kienet iffinanzjata mit-tmien FEŻ. Ix-xogħlijiet ġew ikkumple-
tati fl-2003, iżda kmieni sa minn Frar 2005, it-triq diġà kellha sinjali ta’ deterjorazzjoni prematura u ġie 
deċiż li tiġi ffinanzjata manutenzjoni perjodika u rinfurzar mill-ġdid taħt id-disa’ FEŻ. Dan ix-xogħol 
ġie kkompletat fl-2007. L-ispezzjoni viżwali mill-Qorti ta’ taqsima ta’ 40 km wriet li t-triq attwalment 
tinsab f ’kundizzjoni tajba. Minkejja dan, ġiet osservata xi deterjorazzjoni prematura lokalizzata, bħal 
raddi fid-direzzjoni ta’ Ouagadougou u l-qirda ta’ struttura tal-metall li kienet inbniet biex tikkon-
trolla l-għoli massimu tat-trakkijiet. Ir-raddi jiġu fformati bit-tagħbija żejda tal-vetturi u ż-żieda mhux 
mistennija fit-traffiku li rriżultat mill-kriżi fil-Côte d’Ivoire fl-2002.

bobo dioulasso – boromo

I l -manutenzjoni perjodika ff inanzjata mit-tmien FEŻ ġiet ikkompletata f l-2002.  Rappor ti  tal-
monitoraġġ u r-rapport finali mill-kontrollur tax-xogħlijiet jindikaw li t-triq diġà kellha ħsarat serji 
sena wara t-tmiem tax-xogħlijiet ta’ manutenzjoni. Il-ħsara kienet ġeneralizzata u inkludiet deterjo-
razzjonijiet fis-superfiċje, ħofor u raddi. Bħala riżultat malajr twettqet aktar manutenzjoni perjodika, 
din id-darba ffinanzjata mid-disa’ FEŻ. Dan ix-xogħol tlesta fl-2008. Fil-preżent, il-kundizzjoni ġenerali 
tat-triq għadha tajba. Madankollu, il-Qorti sabet evidenza ta’ deterjorazzjoni prematura, bħal ħsara 
fis-superfiċje u raddi. Dan jindika li t-triq mhux se sservi daqs kemm kien mistenni. Id-deterjorazzjoni 
prematura kienet diġà nnotata mill-persunal tad-Delegazzjoni tal-UE waqt iċ-ċerimonja tal-inawgu-
razzjoni tat-triq.

SejbIet taL-ISpezzjonIjIet fuq IL-poSt tat-toroq fIL-burkIna faSo mILL-qortI
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Is-7 FEŻ
Pjanura Tikar (102 km)

Restawrata �-2001 
In�q totali: EUR 14,0 miljun

Is-7 u t-8 FEŻ
Bertoua – Garoua Boulaï (250 km)

Restawrata �-2002
In�q totali: EUR 71,3 miljun

It-8 FEŻ
Ngaoundéré – Touboro (265 km)

Mibnija �-2004
In�q totali: EUR 91,2 miljun

It-8 FEŻ
Yaoundé – Ayos (126 km)

Restawrata �- 2005
In�q totali: 51,4 miljun euro

Id-9 FEŻ
Lake Nyos (2,5 km) 

Restawrata �-2011 
In�q totali: EUR 2,2 miljun L-10 FEŻ

Garoua Boulai – Nandéké (86 km)
Taħt kostruzzjoni

Ammont impenjat: EUR 87,0 miljun

L-10 FEŻ
Figuil – Magada (50 km)

Taħt kostruzzjoni 
Ammont impenjat: EUR 31,0 miljun

Id-9 FEŻ
Garoua – Figuil (90 km)
Muéa – Kumba (62 km)

Restawrati �-2010
Douala – Yaoundé
Sikurezza tat-toroq

In�q totali: EUR 81,4 miljun

anneSS VI
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Yaoundé – ayos

It-triq attwalment tinsab f ’kundizzjoni xierqa u għadha tista’ tintuża bil-veloċitajiet li għalihom kienet 
mibnija. Minkejja dan, sitt snin biss wara x-xogħlijiet ta’ rinfurzar, it-triq diġà turi sinjali ta’ tkagħbir 
bl-użu bħal taħfir, ħsara minn dawk li jużaw it-triq u ħsara frekwenti lit-tabelli tat-toroq u fil-barrikati. 
Ħafna minn din id-deterjorazzjoni prematura hija dovuta għal-livelli għoljin tat-traffiku u d-dgħufijiet 
strutturali. Ir-rapport finali tal-evalwazzjoni dwar il-bini tat-triq jiddikjara li t-taqsima Awaé-Ayos 
(83 km) hija dejqa wisq biex tiflaħ il-l ivelli  mistennija tat-traffiku 4. Manutenzjoni perjodika hija 
meħtieġa biex ikunu evitati xogħlijiet ta’ restawr li jiswew aktar fil-futur qrib. Madankollu, xogħlijiet 
bħal dawn għadhom ma ġewx ippjanati.

bertoua – Garoua boulaï

It-triq turi xquq u taħfir, l-aktar minħabba vetturi b’tagħbija żejda. Minkejja din id-deterjorazzjoni, 
it-triq għadha f ’kundizzjoni xierqa u tista’ tintuża bil-veloċitajiet li għalihom kienet mibnija. Hemm 
ukoll ħsara, ikkawżata minn dawk li jużaw it-triq, fis-superfiċje tat-triq, fl-immarkar orizzontali tat-triq 
u fil-barrikati. Minħabba l-età tat-triq, id-deterjorazzjoni tagħha ma tistax tkun ikkunsidrata prematura, 
iżda manutenzjoni perjodika hija meħtieġa fuq terminu qasir biex jiġu evitati xogħlijiet ta’ restawr li 
jiswew aktar fil-futur qrib. Madankollu, manutenzjoni bħal din għadha ma ġietx ippjanata.

n’Gaoundéré – touboro

It-triq għadha f ’kundizzjoni tajba bi ftit evidenza limitata ta’ deterjorazzjoni. Dan huwa attribwibbli 
għal-livelli tat-traffiku li huma b’mod sinifikanti ħafna anqas minn dawk antiċipati.

Garoua – figuil

Il-kundizzjoni ġenerali tat-triq hija tajba, għalkemm ġiet osservata xi ftit deterjorazzjoni, inklużi xquq, 
taħfir u qatran żejjed li tfaċċa fis-superfiċje tat-triq. Dawn il-problemi ġew ikkawżati mill-kwalità 
mhux adegwata tax-xogħlijiet tat-toroq u t-tagħbija żejda tal-vetturi. Peress li x-xogħlijiet tat-toroq 
għadhom kemm tlestew reċentement, din id-deterjorazzjoni tista’ titqies prematura.

4 Dorsch Consult, ir-rapport finali: “Construction de la Route Yaoundé – Ayos CM/6014, Évaluation Finale”, Lulju 2004.
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It-8 FEŻ
Kélo – Moundou (108 km)

Mibnija �-2004 
In�q totali: EUR 28,4 miljun

L-10 FEŻ
Sarh – Kyabé (102 km)

Kostruzzjoni ppjanata
Ammont impenjat: EUR 72,0 miljun

Id-9 FEŻ
Moundou – Doba (101 km)

Doba – Koumra (89 km)
Mibnija �-2009 

In�q totali: EUR 83,3 miljun

Is-7, it-8 u d-9 FEŻ
Moundou – Koutéré (118 km)

Mibnija �-2006 
In�q totali: EUR 46,6 miljun

Is-7 FEŻ
Eré – Kélo (48km) 

Mibnija �-2001 
In�q totali: EUR 11,8 miljun

anneSS VII
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eré – kélo

Il-kundizzjoni tat-triq hija fqira, b’ħafna ħofor, xquq, xpakkaturi u taħfir, kollha attribwibbli għan-natura 
likwida tal-ħamrija, kwalità fqira tal-kostruzzjoni u t-tagħbija żejda tal-vetturi. Minħabba din id-de -
terjorazzjoni prematura, it-triq ma tistax tibqa’ tintuża bil-veloċitajiet li għalihom kienet maħsuba. Il-
Ftehim tal-Iffinanzjar iddikjara l-ħtieġa għal manutenzjoni perjodika kull tmien snin. Għalkemm it-triq 
tlestiet fl-2001, manutenzjoni perjodika kienet diġà ppjanata fl-2005, li tikkonferma d-deterjorazzjoni 
prematura tagħha. Madankollu, dawn ix-xogħlijiet għadhom ma twettqux. Fil-fatt, m’hemm l-ebda 
manutenzjoni perjodika tat-toroq fiċ-Ċad. Bħala konsegwenza, it-triq se teħtieġ restawr li se jiswa 
sinifikament aktar fil-futur.

kélo – moundou

Il-Ftehim tal-Iffinanzjar iffirmat f ’Lulju 2000, iddikjara l-ħtieġa għal manutenzjoni perjodika kull ħames 
snin. Matul il-kostruzzjoni, instab li d-disinn tat-triq ma kienx adattat għal-livelli attwali tat-traffiku. 
Għalhekk, dak iż-żmien kien ġie rrakkomandat li hija tissaħħaħ sentejn sa tliet snin wara l-aċċettazzjoni 
finali tax-xogħlijiet. Madankollu, ma twettaq l-ebda xogħol ta’ tisħiħ. Bħala konsegwenza, il-kundizz-
joni attwali tat-triq hija fqira, b’deterjorazzjoni prematura inklużi ħafna ħofor, li spiss huma kbar, 
u ħsara minn dawk li jużaw it-triq. L-awdituri osservaw ukoll li l-manutenzjoni ta’ rutina ta’ din it-triq 
mhijiex adegwata.

moundou – koutéré

It-triq għadha f ’kundizzjoni tajba ħafna. Hemm xi ftit evidenza żgħira ta’ deterjorazzjoni prematura, 
bħal xquq żgħar u qatran żejjed li jitfaċċa fis-superfiċje tat-triq. Dan tal-aħħar prinċipalment huwa 
problema tas-sigurtà fit-toroq minħabba li jikkawża żlieq fit-triq.

moundou – doba; doba – koumra

Taqsima ta’ madwar 40 km viċin Moundou ilha tintuża mill-2008. Iż-żewġ toroq inġenerali jinsabu 
f ’kundizzjoni tajba. Madankollu, twettqu bosta tiswijiet mill-kumpanija tal-kostruzzjoni matul il-
perjodu ta’ garanzija. Uħud mit-taqsimiet li ssewwew qed jerġgħu juru evidenza ta’ deterjorazzjoni 
prematura. Ir-raddi osservati huma konsegwenza tat-tagħbija żejda tal-vetturi.

SejbIet taL-ISpezzjonIjIet fuq IL-poSt tat-toroq fIċ-ċad mILL-qortI
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It-8 FEŻ
toroq (urbani) ta' Mwanza (21,8 km)

u Mwanza – Nyanguge (34 km)
Restawrati �-2006 

In�q totali: EUR 34.9 miljun

It-8 FEŻ
Isaka – Nzega (96 km) u fruntiera

Mwanza – Tinde (73 km)
Restawrati �-2007

In�q totali: EUR 114,7 miljun

It-8 FEŻ
Kuritur Ċentrali:

Morogoro – Dodoma (253 km)
Restawrata �-2007 In�q totali:

EUR 41,9 miljun

Is-7 FEŻ
Wazo Hill – Bagamoyo (45 km)

Restawrata �-2003
In�q totali: EUR 2,0 miljun

Id-9 FEŻ
Mandela Road ġewwa Dar Es Salaam (16 km)

Restawrata �-2011
In�q totali: EUR 34,0 miljun

Is-7 FEŻ
Programm ta' manutenzjoni tat-triq Ruvuma u Iringa tan-Nofsinhar

Ħafna taqsimiet tat-toroq �r-reġjun b'tul totali ta' 2 716 km
Restawr, manutenzjoni ta' rutina, perjodika u ta' emerġenza, �nalizzati �-2007 

In�q totali: EUR 21,8 miljun

Is-7 FEŻ
Programm ta' tiswija tat-triq ta' emerġenza (El Nino)

(tiswija ta' taqsimiet magħluqin �l-Kuritur Ċentrali u ta' Fuq)
Tul totali: mhux disponibbli (triq imsewwija fejn kien hemm bżonn)

Finalizzat �-1999
In�q totali: EUR 7,0 miljun

anneSS VIII
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restawr ta’ toroq fi u madwar il-belt ta’ mwanza

Disa’ toroq f ’Mwanza u tliet toroq barra l-belt ġew restawrati. Id-disa’ toroq ġewwa l-belt għandhom 
tul totali ta’ 9 km u jinżammu taħt ir-responsabbiltà tal-Mwanza City Council, li għandu l-baġit tiegħu 
stess. Dawn it-toroq għadhom f ’kundizzjoni tajba ħafna u jeħtieġu biss manutenzjoni ta’ rutina. It-
tliet toroq barra l-belt, b’total ta’ 46 km, jistgħu ġeneralment jibqgħu jintużaw hekk kif kien maħsub 
iżda huma milquta minn deterjorazzjoni prematura lokalizzata. Fit-triq minn Mwanza għal Nyanguge, 
hemm deformazzjonijiet u ħofor fi tliet taqsimiet li jinsabu f ’livell baxx li jammontaw għal 4,1 km 
li diġà ssewwew b’saffi ta’ asfaltar jew siġillar mill-ġdid. It-triq tal-ajruport hija kkaratterizzata minn 
deterjorazzjoni fil-postijiet ta’ waqfien mal-ġenb tat-triq (shoulders) fil-konnessjonijiet ma’ toroq u bi-
narji tal-aċċess u fejn il-karozzi u x-xarabanks jieqfu fil-ġenb b’mod regolari. It-triq Kenyata għandha 
ħofor u deformazzjonijiet f ’post wieħed. Dawn il-problemi huma relatati mad-disinn tat-triq.

restawr u titjib tat-toroq tal-fruntiera mwanza – tinde u Isaka – nzega

It-toroq restawrati huma f ’kundizzjoni tajba għal tajba ħafna, minbarra fi ftit postijiet fejn hemm de-
terjorazzjoni prematura, minħabba qatran żejjed li jitfaċċa fis-superfiċje tat-triq u li jvarja minn ħafif 
għal gravi. Meta jkun gravi, xi kultant ikun hemm ukoll deformazzjoni u raddi. Dan għandu impatt 
fuq is-sigurtà tat-toroq, peress li t-triq tiġi tiżloq aktar. Ir-raddi jitfaċċaw ukoll qabel u wara r-rampi 
tal-veloċità għax id-disinn tat-triq ma kkunsidrax id-deċellerazzjoni u l-aċċellerazzjoni tat-traffiku 
f ’dawn il-postijiet. F’xi każijiet, dawn ir-raddi huma gravi. Ma saritx manutenzjoni fuq l-immarkar 
orizzontali tat-triq u issa m’għadux jidher.

manutenzjoni b’lura għall-kuritur ċentrali

Total ta’ 95 km nbnew mill-ġdid u 161 km ngħataw superfiċje ġdida. Il-kundizzjoni ġenerali tat-triq 
tista’ tiġi kkwalifikata bħala xierqa, jiġifieri l-manutenzjoni perjodika diġà għandha bżonn issir, li 
huwa aktar kmieni milli k ien previst meta saru x-xogħlijiet fuq it-triq. I t-taqsimiet li ngħataw kisi 
mill-ġdid huma partikolarment milquta minn deterjorazzjoni prematura. Xi sezzjonijiet, b’tul totali ta’ 
15 sa 20 km, jeħtieġu wkoll restawr. Id-deterjorazzjoni prematura tikkonsisti fi ħruġ ta’ asfalt likwidu 
fis-superfiċje tat-triq, raddi, deterjorazzjoni tal-postijiet ta’ waqfien mal-ġenb tat-triq (shoulders), 
deformazzjoni, xquq u ħofor. Ir-rapport mill-kontrollur tax-xogħlijiet u r-rapport ta’ evalwazzjoni 
tax-xogħlijiet5 jindikaw li l-bankina oriġinali mhux ta’ standard adegwat mhijiex stabbli, u għalhekk 
toħloq xquq, taħfir u raddi. L-aġenzija tat-triq ħarġet rapport dwar id-difetti fil-bankini6, li jindika li 
tirrikonoxxi l-eżistenza ta’ problema.

5 Evaluation of Backlog Maintenance Programme for the Central Corridor (Evalwazzjoni tal-Programm għall-Manutenzjoni b’Lura għall-
Kuritur Ċentrali), Marzu 2009.

6 Backlog Maintenance Works on Central Corridor – Report Pavement Failure (Xogħlijiet ta’ Manutenzjoni b’Lura għall-Kuritur Ċentrali – 
Rapport dwar il-Ħsara fil-Bankini), TANROADS, April 2007.

SejbIet taL-ISpezzjonIjIet fuq IL-poSt tat-toroq fIt-tanżanIja mILL-qortI
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Kapiri
Mposhi Chisamba

Monze

Zimba

Livingstone

Solwezi

Mongu

Chipata

Kasama

Kabwe

Ndola

Mansa

Lusaka

DEMOCRATIC
REPUBLIC

OF THE CONGO

ZIMBABWE

MALAWI

BOTSWANA

TANZANIA

MOZAMBIQUE

Is-7 FEŻ
Programm ta' restawr tat-toroq li jagħtu għal 
toroq oħra �l-Provinċja Ċentrali u l-Provinċja 

Copperbelt. Tul totali: 525 km
Restawrata �-1998

In�q totali: EUR 8,7 miljun

It-8 FEŻ
Monze - Zimba (212 km)

Restawrata �-2002
In�q totali: EUR 34,3 miljun

Id-9 FEŻ
Zimba – Livingstone (42,7 km)

Restawrata �-2010
In�q totali: EUR 15,0 miljun 

Is-7 FEŻ
Lusaka – Kabwe (132 km)

Restawrata �-1995 
In�q totali: EUR 25,4 miljun

It-8 FEŻ
Kabwe – Kapiri Mposhi (60,5 km)

u Triq Chisamba (21,5 km) 
Restawrati �-2003 

In�q totali: EUR 16,8 miljun

anneSS Ix

proġettI taL-InfraStruttura tat-toroq taS-7 SaL-10 feż fIż-żambja

© Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri.
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restawr tat-triq monze – zimba

F’bosta postijiet, b’mod partikolari fejn hemm toroq tal-aċċess, it-triq hija milquta minn deterjo-
razzjoni tal-postijiet ta’ waqfien mal-ġenb tat-triq (hard shoulder), li huwa attribwibbli għad-disinn 
tat-triq. Barra minn hekk, l-infrastruttura tas-sigurtà tat-triq, bħall-immarkar orizzontali tat-toroq, 
it-tabelli tat-toroq u l-blokki tal-konkrit mal-ġenb tat-triq, ukoll iddeterjorat b’mod sinifikanti u ma 
sarx manutenzjoni fuqha. Manutenzjoni ta’ rutina ma saritx sa livell suffiċjenti, jekk saret, u għalkemm 
it-triq xorta tista’ tintuża kif kien previst, diġà suppost kien hemm manutenzjoni perjodika madwar 
seba’ snin wara li ġiet restawrata. Minħabba fondi insuffiċjenti u l-ammont kbir ta’ manutenzjoni 
perjodika b’lura, m’hemm l-ebda garanzija li ssir xi manutenzjoni perjodika fis-snin li ġejjin. Jekk 
din il-manutenzjoni ma ssirx fil-ħin l-ispejjeż tal-manutenzjoni futura se jiżdiedu b’mod sinifikanti. 
Għalkemm ħsarat fuq meded mifruxa għadhom mhux viżibbli s’issa, jista’ jiġi konkluż li d-deterjo -
razzjoni tat-triq hija prematura.

restawr tat-toroq ta’ kabwe – kapiri mposhi u Chisamba

It-triq minn Kabwe għal Kapiri Mposhi (60,5 km) hija triq prinċipali (main road) b’livelli għoljin tat-
traffiku, filwaqt li t-triq ta’ Chisamba (21,5 km) hija triq b’livell baxx ta’ traffiku li tgħaqqad medda 
agrikola ma’ triq prinċipali (trunk road). It-tnejn huma milquta minn deterjorazzjoni prematura. Dik 
tal-ewwel turi xquq, raddi gravi ħdejn diversi rampi tal-veloċità, deterjorazzjoni fil-postijiet ta’ waqfien 
mal-ġenb tat-triq (shoulder) fit-toroq ta’ aċċess u numru sinifikanti ta’ ħofor, li ħafna minnhom ġew 
imsewwija matul il-manutenzjoni ta’ rutina. L-infrastruttura tas-sigurtà tat-triq ukoll iddeterjorat. 
Inġenerali, id-deterjorazzjoni osservata bejn Kabwe u Kapiri Mposhi hija aktar serja milli bejn Monze 
u Zimba, għalkemm il-parti msemmija qabel inbniet f ’data aktar tard. It-triq hija milquta minn tagħbija 
żejda tal-vetturi u livelli għoljin tat-traffiku li ma ġewx ikkunsidrati matul l-istadju tad-disinn. Barra 
minn hekk, il-manutenzjoni ta’ rutina mhijiex suffiċjenti. Meta wieħed jikkunsidra ż-żmien li għadda 
mir-restawr u l-livell ta’ traffiku, it-triq imissha diġà saritilha manutenzjoni perjodika. It-triq ta’ Chisam-
ba hija milquta minn xquq serji matul it-tul kollu tagħha, u bdew jidhru bosta ħofor. Dawn huma 
konsegwenza tal-kwalità mhux adegwata tal-kostruzzjoni. It-triq teħtieġ manutenzjoni mekkanika 
ta’ rutina, bħal traqqigħ (patching) tal-ħofor u tiswijiet tax-xquq. 

restawr tat-triq zimba - Livingstone

It-triq tinsab f ’kundizzjoni tajba ħafna, li hija normali meta titqies l-età tagħha. M’hemmx indikazz-
jonijiet li l-kwalità tal-infrastruttura tat-triq se twassal għal deterjorazzjoni prematura fil-futur.

SejbIet taL-ISpezzjonIjIet fuq IL-poSt tat-toroq fIż-żambja mILL-qortI
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sommarju eżekuttIV

I.
In-netwerk tat-toroq f l -Afr ik a ’ l  is fel  mis-Saħara huwa 
magħmul minn madwar 2,2 miljun kilometru ta’ toroq.

II.
Mill-2004 ’ l  hawn, l-għotj iet tal-Kummissjoni Ewropea 
għenu biex j inbnew, j iġu rr i jabil itati  jew jiġu mantnuti 
’ l  fuq minn 36 200 km ta’ toroq b’enfasi fuq uħud mill-
iktar toroq asfaltati importanti tan-netwerk Afrikan. Dan 
jirrappreżenta 1.7 % tan-netwerk kollu.

IV.
I l-Kummissjoni għamlet progress sostanzjali  f l-għoti ta’ 
sostenn biex ikun hemm netwerk sostenibbli tat-toroq 
fl-Afrika ’l isfel mis-Saħara. Madankollu, il-progress għadu 
mhux biżżejjed biex tkun żgurata s-sostenibbiltà ġenerali 
tan-netwerk Afrikan tat-toroq kollu kemm hu.

V.
I l-Kummissjoni taqbel. I l-Kummissjoni tosserva li ż-żewġ 
terzi tat-toroq li l-Qorti sabet li huma f ’kundizzjoni bejn 
tajba u tajba ħafna jirrappreżentaw 90 % tal-kilometri.

I l-Kummissjoni hija tal-fehma li l-l ivell l i  jvarja ta’ deter-
jorament prematur jirreferi biss għal xi partijiet ta’ dawn 
it-toroq. Dan jirrifletti l-attitudni rikorrenti li nagħtu aktar 
importanza lill-investimenti milli lill-manutenzjoni.

VI.
I l-Kummissjoni hija tal-fehma li l-impenn tal-pajjiżi sħabna 
huwa l imitat mil l-kapaċità tagħhom. Għaldaqstant,  i t-
tnaqqis tal-każijiet fejn il-vetturi jitgħabbew iżżejjed huwa 
sfida persistenti li hemm bżonn li tiġi indirizzata fil-livell 
reġjonali u f ’bosta livelli  subsettorjali differenti (i l-l ibe-
ralizzazzjoni tat-trasport, ir-riformi tal-operat tal-portijiet, 
u azzjonijiet ikkoordinati fil-livell reġjonali). I l-Kummissjoni 
tixtieq issostni li ilha għal bosta snin taħdem biex tinstab 
soluzzjoni għal din il-problema, u li sar progress, anke jekk 
għadna ma rnexxilniex naslu. Il-Kummissjoni għandha dja-
logu politiku mal-gvernijiet dwar il-kwistjoni sabiex tkom-
pli bl-isforzi biex jinkisbu riżultati aħjar.
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VII.
I l -Kummissjoni  hi  involuta bi l -kbir  f i  djalogu pol it iku, 
b’riżultati pożittivi.

L- ef fett  l i  l -Kummiss joni  t ista’ t iżgura j iddependi  fuq 
l-impenn u l-kapaċità tal-pajjiżi sħabha, l-ammonti investiti 
u l-linji politiċi tad-donaturi l-oħrajn fis-settur.

VIII.
Fejn ikun possibbli, il-Kummissjoni se tqis l-osservazzjoni-
jiet tal-Qorti sabiex tkompli ttejjeb l-effettività tal-għoti 
tas-sostenn favur l-iżvilupp.

IntroduzzjonI

4.
Mill-2004 ’ l  hawn, l-għotj iet tal-Kummissjoni Ewropea 
għenu biex j inbnew, j iġu rr i jabil itati  jew jiġu mantnuti 
’ l  fuq minn 36 200 km ta’ toroq b’enfasi fuq uħud mill-
iktar toroq asfaltati importanti tan-netwerk Afrikan. Dan 
jirrappreżenta 1.7 % tan-netwerk kollu kemm hu.

osserVazzjonIjIet

tweġiba għat-titolu ta' qabel il-paragrafu 10
I l-problema hija rrikonoxxuta imma hija inqas gravi fil-każ 
tat-toroq iffinanzjati mill-FEŻ.

11.
I l-Kummissjoni tosserva li ż-żewġ terzi tat-toroq li l-Qorti 
sabet  l i  huma f ’kundizz joni  bejn ta jba u  ta jba ħafna 
jirrappreżentaw 90 % tal-kilometri.

12.
I l-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-vetturi mgħobbijin iżżejjed 
huma waħda mir-raġunijiet ewlenin għad-deterjorament 
prematur tat-toroq f ’diversi pajjiżi Afrikani, u qed taħdem 
bla heda flimkien mal-awtoritajiet nazzjonali sabiex din il-
kwistjoni tiġi indirizzata.

13.
Ċertament,  dawn i l-problemi huma r ikorrenti  f i l -biċċa 
l-kbira tal-pajjiżi l i  qed jiżviluppaw. I l-Kummissjoni qed 
taħdem b’mod konsistenti  mal-awtor itaj iet  nazzjonal i 
sabiex din il-kwistjoni tiġi indirizzata. Issa ilu aktar minn 
10 snin (p.eż.: mill-1995 fil-Kamerun), li l-biċċa l-kbira tal-
programmi ffinanzjati mill-FEŻ b’rabta mal-kooperazzjoni 
fil-qasam tat-trasport bit-triq qed jinkludu d-dokumentazz-
joni teknika, l-attivitajiet u l-kundizzjonijiet rilevanti għall-
manutenzjoni tat-toroq. I l lum, i l-Kummissjoni,  f l imkien 
mal-Bank Dinji, tinsab fuq quddiem nett fost il-pajjiżi sħab 
li jagħtu għajnuna għall-iżvilupp f ’dan is-settur.

14.
I l-Kummissjoni tirrikonoxxi li t-tfassil ħażin jew il-bini mhux 
kif suppost jistgħu jkunu problemi rilevanti li jaffettwaw il-
kwalità tal-infrastrutturi tat-toroq u kemm iservu. Għalhekk, 
b’mod konsistenti tappoġġja lill-awtoritajiet nazzjonali per-
mezz ta’ assistenza teknika xierqa sabiex titjieb il-kwalità 
tat-tfassil u tas-superviżjoni tax-xogħlijiet fuq it-toroq.

tweġiba għas-sottotitolu ta’ qabel 
il-paragrafu 16
I l-Kummissjoni hija tal-fehma li filwaqt li għad hemm il-
problemi f ir-r igward tal-manutenzjoni tat-toroq, matul 
l-aħħar għaxar snin il-pajjiżi għamlu progress sinifikanti 
f i t-t i t j ib tal-k apaċitaj iet  tagħhom għal l -manutenzjoni 
tat-toroq. 

17.
I l -Kummissjoni hi ja tal-fehma l i  l - Istati  Afr ikani j istgħu 
jagħżlu strutturi istituzzjonali differenti biex jiżguraw li 
jsiru x-xogħlijiet tal-manutenzjoni tat-toroq. Il-Kummissjoni 
taħdem fil-livell nazzjonali flimkien mal-awtoritajiet kom-
petenti sabiex jiġu indirizzati l-problemi marbutin mal-ipp-
janar tax-xogħlijiet tal-manutenzjoni tat-toroq, inkluż billi 
tagħti l-appoġġ tagħha għat-titjib tal-proċeduri tas-sejħiet 
għall-offerti, bil-għan li jintlaħaq bilanċ xieraq bejn l-iskedi 
taż-żmien, ir-responsabbiltà u t-trasparenza. Madankollu, 
huwa minnu l i ,  f ’ħafna paj j iż i  Afr ik ani ,  i l -Kummissjoni 
appoġġjat it-twaqqif ta’ aġenziji responsabbli mit-toroq.

18.
Kollox ma’ kollox, il-Kummissjoni taqbel u ilha għal bosta 
snin taħdem b’mod konsistenti sabiex il-kapaċitajiet tal-
awtoritajiet nazzjonali biex jorganizzaw l-istudji ,  j iġbru 
l- informazzjoni dwar i l -kundizzjoni tat-toroq,  j ipprog-
rammaw i l -manutenzjoni  tat- toroq skont  i l -ħt iġi j iet , 
jimmaniġġjaw il-kuntratti tax-xogħlijiet u jissorveljaw il-
manutenzjoni jitjiebu.
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19.
I l -Kummiss jon i  taqbel  l i  għadd s in i f i k ant i  ta’ pa j j i ż i 
għandhom bżonn itejbu l-kapaċitaj iet tekniċi pubbliċi 
u pr ivati  sabiex is iru u j iġu ssor veljati  x-xogħli j iet tal-
manutenzjoni tat-toroq, u qiegħda taħdem b’mod konsis-
tenti f ’ħafna pajjiżi fuq din il-kwistjoni.

22. (a)
I l-Kummissjoni hija tal-fehma li l-Burkina Faso u l-Benin 
dan l-aħħar urew livell ogħla ta’ impenn biex jindirizzaw il-
problema tal-vetturi mgħobbijin iżżejjed. Madankollu, dan 
għadu ma wassalx għal progress sinifikanti.

22. (c)
I l-Kummissjoni hija tal-fehma li l-interventi tagħha kkon-
tribwew għal dan ir-riżultat pożittiv.

tweġiba għat-titolu ta' qabel il-paragrafu 23
I l-Kummissjoni tippromwovi b’mod attiv is-sostenibbiltà 
tal-infrastruttura tat-toroq u kisbet progress reali f ’bosta 
pajjiżi. Madankollu, il-Kummissjoni taqbel li għad baqa’ fejn 
isir titjib.

tweġiba għat-titolu ta’ wara l-paragrafu 24. (c)
I l-Kummissjoni tikkunsidra l-impatt tal-użu tal-kundizzjoni-
jiet bħala wieħed sodisfaċenti, iżda temmen li għad hemm 
lok għal titjib.

25.
I l -Kummissjoni  hi ja  tal- fehma l i  l - f tehimiet f inanzjar j i 
qegħdin aktar ma jmur jistabbilixxu r-riformi mistennijin 
b’mod ċar u strutturat. Dan isaħħaħ il-pedament għad-
deċiżjoni biex isir l-iżborż.

26.
F’pajjiżi fejn jiġi implimentat l-ABS għat-toroq, bħala parti 
mill-appoġġ tagħha l-Kummissjoni ġeneralment tipprovdi 
għajnuna għat-tisħiħ tas-sistema tal-moniteraġġ tal-kwalità 
tat-toroq sabiex titjieb il-kapaċità tal-gvern fil-ġbir u l-ana-
lizzar tad-dejta. I l-prattika tal-Kummissjoni fir-rigward tal-
indikaturi tal-prestazzjoni għall-porzjonijiet varjabbli hija 
li, fil-pjanijiet tagħha għall-iżvilupp tal-qasam tat-toroq, li 
jkop ru 5 jew 10 snin, tuża l-miri stabbiliti mill-gvern. Jista’ 
jiġri li, fil-pjan ta’ ħidma annwali tagħha, l-aġenzija respon-
sabbli mit-toroq tnaqqas il-miri skont l-aħħar previżjoni. 
Dan ma jfissirx l i  l-miri stabbiliti  inizjalment ma jkunux 
realistiċi. 

27.
Ftehim ta’ finanzjament għal proġett tal-FEŻ jista’ jkollu 
perjodu ta’ implimentazzjoni ta’ bejn 5 u 7 snin, u dan fil-
prinċipju għandu jagħti biżżejjed żmien biex pajjiż sieħeb 
jimplimenta ċerti kundizzjonijiet. Iżda minħabba l-problemi 
marbutin mas-sospensjoni tal-finanzjament mill-FEŻ f ’każ 
ta’ kuntratti ffirmati, l-unika possibbiltà li jifdal hija dik li 
jiġu imposti kundizzjonijiet minn qabel li jkunu jridu jiġu 
ssodisfati qabel il-ħruġ tas-sejħa għall-offerti jew l-iffirmar 
tal-kuntratti tax-xogħlijiet (u b’hekk iż-żmien biex tiġi sso-
disfata l-kundizzjoni minn qabel jitnaqqas għal ftit xhur). 
Spiss din is-sistema ma ħadmitx. Għalhekk, il-Kummissjoni 
għandha t-tendenza li tistabbilixxi miżuri ta’ akkumpanja-
ment realistiċi u rilevanti li jkunu mmoniterjati mill-qrib 
u fl-istess ħin toffri l-inċentivi, minflok timponi rekwiżiti 
stretti minn qabel l i  j ippreġudikaw is-suċċess tal-prog-
ramm inkwistjoni.

F’ħafna każi l-Kummissjoni leħħnet it-tħassib tagħha mal-
awtoritajiet nazzjonali, minħabba li l-impenji li kienu daħlu 
għalihom ma kinux jikkorrispondu għall-impenji tagħha 
bħala parti mill-ftehim ta’ finanzjament, u indikat li konseg-
wenza ta’ dan ( jekk il-problema ma tiġix indirizzata) se tkun 
li ma jiġix approvat kuntratt għax-xogħlijiet fuq it-toroq 
li f ’dak il-mument ikun qed jiġi aġġudikat. Dan il-metodu 
wassal għal riżultati differenti. 

Sabiex din is-sitwazzjoni titjieb, il-Kummissjoni u donaturi 
oħrajn iddeċidew li jibdew jużaw oqfsa ta’ valutazzjoni tas-
sitwazzjoni bbażati fuq ir-riżultati, bħala alternattiva għas-
sistema tal- impożizzjoni diretta tal-kundizzjonij iet fuq 
il-bażi tal-proċess.

28.
Interventi bħall- istabbil iment ta’ fondi u aġenzij i  għat-
toroq jew oħrajn relatati mal-kontroll tat-tagħbija żejda 
fuq il-fus tal-vetturi jeħtieġu diversi snin biex jimmater-
jalizzaw. Għalhekk, spiss ma tkunx ħaġa rakkomandabbli li 
t-twettiq ta’ dawn l-interventi jitpoġġa bħala kundizzjoni 
għall-iffirmar ta’ ftehim ta’ finanzjament. Is-sitwazzjoni trid 
tiġi evalwata każ b’każ u dak li j irnexxi f ’pajjiż mhux bil-
fors jirnexxi kullimkien. Il-Kummissjoni tippreferi tagħmel, 
flimkien mad-donaturi l-oħrajn, djalogu komprensiv li jaff-
ronta r-riformi istituzzjonali bl-iktar mod wiesa’ possibbli, 
u l-esperjenza turi li l-użu tal-kundizzjonijiet mhux dejjem 
hu l-aħjar soluzzjoni. Fl-aħħar 20 sena, fil-pajjiżi Afrikani ’l 
isfel mis-Saħara ġew stabbiliti 30 fond u 20 aġenzija tat-
toroq, u ftit li xejn sar użu minn kundizzjonijiet.
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29.
I l -Kummissjoni ,  b’mod speċjal i  f i l -paj j iż i  fejn qed j iġu 
implimentati programmi tal-ABS, qed tiffoka fuq oqfsa 
ta’ valutazzjoni  tas-s itwazzjoni  bbażat i  fuq i r-r iżultat i 
u m’għadhiex tagħmel użu minn kundizzjonijiet stretti għal 
programmi ġodda (ara r-risposta għall-paragrafu 27 u 28). 
Dan il-metodu ppermetta li j itwettaq it-titjib sostanzjali 
kollu deskritt mill-Qorti.

30.
I l-Kummissjoni qed tħeġġeġ lil l-pajjiżi sħab biex jagħtu 
ik tar  at tenz joni  l i l l -problema ta l -vettur i  mgħobbi j in 
iżżejjed. Madankollu, din il-problema hija kumplessa u tin-
volvi partijiet interessati oħrajn, bħall-intrapriżi tat-tras-
port, it-trasportaturi, l-operaturi tal-loġistika, l-awtoritajiet 
tal-portijiet, u amministrazzjonijiet oħrajn bħall-Ministeru 
tal-Finanzi, id-Dwana, eċċ.

Il-Kummissjoni qed tibda taffronta din il-problema fid-dja-
logu settorjali fil-livell nazzjonali, u fil-qafas tal-programmi 
għall-iffaċilitar tat-trasport fil-livell reġjonali.

31.
L-azzjoni effettiva kontra l-vetturi mgħobbijin iżżejjed ma 
tistax tkun limitata għall-istallazzjoni ta’ aktar punti tal-
kontroll, imwieżen tat-trakkijiet u leġiżlazzjoni. Din trid tiġi 
estiża għall-partijiet interessati li huma responsabbli diret-
tament għat-tagħbija żejda tat-trakkijiet, prinċipalment 
l- impriżi  tat-traspor t ,  it-traspor tatur i  u l-operatur i  tal-
loġist ika.  Pereżempju,  f i t-Tanżanija l-Kummissjoni qed 
tfassal programm innovattiv ħafna msejjaħ “Stazzjonijiet 
uniċi għall-ispezzjonijiet” sabiex tittejjeb l-effiċjenza fil-
monitoraġġ u l-kontroll tat-tagħbija żejda. Dan il-prog-
ramm huwa r-riżultat ta’ djalogu fit-tul li sar mal-partijiet 
kollha interessati mis-settur pubbliku u minn dak privat. 
Dan juri l-bżonn ta’ damma mifruxa ta’ azzjonijiet biex tiġi 
indirizzata l-problema.

32.
Fil-ġlieda tagħha kontra l-vetturi mgħobbijin iżżejjed, il-
Kummissjoni tfittex li timxi b’mod konsistenti, u qed tibda 
taffronta din il-problema anki fil-livell reġjonali. Tabilħaqq, 
il-ġlieda kontra t-tagħbija żejda f ’xi pajjiżi, u mhux f ’oħrajn, 
tista’ tikkawża distorsjonijiet tal-kompetizzjoni u devjazz-
jonij iet tat-traff iku. Żewġ proġetti  reġjonali  ġodda tal-
għaxar FEŻ li jirrigwardaw l-iffaċilitar tat-trasport fl-Afrika 
tal-Punent jinsabu fil-fażi tat-tfassil, u jinkludu diversi attivi-
tajiet biex il-problema tat-tagħbija żejda tiġi affrontata fil-
livell reġjonali. 

33.
I l -Kummissjoni qed tibda taġixxi  b’mod aktar ħolist iku 
u prammatiku biex din il-problema tat-tagħbija żejda tit-
naqqas pass pass.

tweġiba għat-titolu ta' qabel il-paragrafu 34
I l-Kummissjoni tinnota li, fil-paragrafi 35, 36, 38 u 39, saru 
ħafna valutazzjonijiet pożittivi mill-Qorti fuq id-djalogu 
politiku. Il-Kummissjoni se taħdem biex tutilizza l-potenzjal 
kollu li joffri tali djalogu.

34.
Ara t-tweġibiet għall-paragrafi 25 u 33.

37.
L-investimenti huma prinċipalment relatati ma’ xogħlijiet 
tar-rijabilitazzjoni tan-netwerk ewlieni tat-toroq primarji 
eżistenti, li j iffurmaw is-sinsla tas-sistema, u ħafna inqas 
mat-titjib tan-netwerk. I l-Kummissjoni tinnota li l-isforzi 
tagħha kienu strumentali biex tiġi inkuraġġita żieda fl-infiq 
fuq il-manutenzjoni fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi sħab.

38. (b)
I l-Kummissjoni qed tiffoka fuq ir-r iżultati u m’għadhiex 
tagħmel użu minn kundizzjonijiet stretti għall-programmi 
ġodda (ara r-r isposta għall-paragrafu 27).  I l-programm 
huwa k kof inanzjat  mi l l -BEI ,  mi l l -Agence Française de 
Développement u mill-Bank Afrikan tal-Iżvilupp.

38. (c)
Fl-2011 id-donaturi stabbilixxew struttura formali għall-
konsultazzjoni u ħolqu l-bażi għal djalogu politiku mal-
gvern permezz ta’ kumitat l i  j iġbor fl imkien li l l-partij iet 
tekniċi u f inanzjarj i  interessati (Comité des Par tenaires 
Techniques et  Financiers -  CPTF) .  Fl-2012 ġie f furmat 
grupp ta’ ħidma dwar it-trasport u l-infrastruttura. Barra 
din l-istruttura formali, id-djalogu jibqa’ għaddej permezz 
tal-laqgħat trimestrali dwar il-progress li jkun sar, li fihom 
jieħdu sehem rappreżentanti tal-uffiċjal awtorizzanti nazz-
jonali, tal-Ministeru, u tad-delegazzjoni tal-UE. Kull sena 
jsiru laqgħat fil-livell ministerjali u ambaxxatorjali.

I l-bidliet baġitarji msemmijin ġew instigati fl-ogħla livell 
tal-gvern mingħajr l-involviment ta’ min hu inkarigat mill-
manutenzjoni tat-toroq, u seħħew wara l-kostruzzjoni ta’ 
raffinerija taż-żejt fuq territorju taċ-Ċad li bidlet komple-
tament i l-mekkaniżmu tal-ġbir tal-imposti fuq i l-f juwil. 
Għalkemm għall-bidu rrispettat is-sovranità tal-gvern biex 
jemenda ċ-ċirkuwiti finanzjarji tiegħu skont kif ikun qed 
jevolvi l-pajjiż, id-delegazzjoni tal-UE rreaġixxiet meta saret 
taf bit-tnaqqis li rriżulta fil-baġit tal-manutenzjoni kaġun ta’ 
dawn il-bidliet.
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39.
I l-Kummissjoni tinnota l-valutazzjoni pożittiva tal-Qorti 
u li fit-tliet pajjiżi l-oħrajn dan l-aħħar kien hemm żviluppi 
pożittivi.

39. (d)
Sabiex titwitta t-triq għal djalogu politiku, ittieħdet azzjoni 
biex il-problema tiġi affrontata fil-l ivell tekniku: l-attivi-
tajiet tekniċi ffinanzjati mid-9 u l-10 FEŻ k ienu jinkludu 
l-iżvilupp ta’ strateġiji mmirati lejn il-vetturi mgħobbijin 
iżżejjed (ara l-osservazzjoni tal-Qorti f i l-paragrafu 44b) 
u l-introduzzjoni ta’ aktar infrastruttura għall-kontroll tat-
tagħbija tal-vetturi.

tweġiba għat-titolu ta’ wara l-paragrafu 39.(d)
I l-Kummissjoni taqbel bis-sħiħ mal-opinjoni li  r-r iżultati 
k ienu ut l i .  Fe jn  i r - r i żu l tat i  k ienu l imi tat i ,  dan huwa 
minħabba l-kuntest diffiċili u l-kapaċità dgħajfa tal-ammi-
nistrazzjonijiet nazzjonali. 

40. (c)
I l-programm għat-tisħiħ tal-kapaċità fit-Tanżanija kien indi-
rizzat ukoll lejn l-aġenzija tat-toroq u, sa ċertu punt, lejn 
l-awtoritajiet governattivi lokali.

42. (b)
Id-diff ikultaj iet imsemmijin inqalgħu wara l-attakk tar-
ribelli tal-2008 (fil-bidu tal-implimentazzjoni tal-assistenza 
tek nik a) .  Fi l -biċċa l -k bira  tagħhom i l -baġits  issa ġew 
a l lok at i  għal l -kuntratt i  ko l lha minbar ra  wieħed,  u  x i 
ammonti kuntrattwali żdiedu. L-aġenzija tat-toroq (l-AGER) 
għadha qed tagħmel l-ewwel passi.

42. (d)
Dan jagħmel parti mid-djalogu settorjali u d-delegazzjoni 
hi impenjata favur il-promozzjoni tal-implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet tal-istudju.

42. (e)
I l-Kummissjoni taqbel li waħda mill-iktar sfidi diffiċli hija 
l-proċess ta’ deċentralizzazzjoni, speċjalment minħabba 
l-kapaċità teknika u f inanzjarja dgħajfa tal-awtoritaj iet 
lokali.

43.
Fl-aħħar 20 sena, i l-Kummissjoni tat is-sostenn tagħha 
għall-kontroll tat-tagħbija fuq il-fus tal-vetturi kważi f ’kull 
pajjiż fejn tiffinanzja l-proġetti tat-toroq. Spiss dan isir ukoll 
permezz tal-koperazzjoni teknika.

44. (c)
B’konsistenza ma’ dan il-Kummissjoni issa qiegħda tħejji, 
f l imkien mal-awtoritajiet kompetenti ,  żewġ programmi 
reġjonal i  (EUR 12 ,5  mi l jun u  EUR 15- i l  mi l jun)  dwar 
l-iffaċilitar tat-trasport fl-Afrika tal-Punent. Dawn il-prog-
rammi jagħtu sostenn għal sistemi ta’ kontroll tal-vetturi 
mgħobbijin iżżejjed fil-livell nazzjonali u f ’dak reġjonali (eż. 
l-imwieżen tat-trakkijiet, il-posti konġunti tal-fruntieri, sis-
temi tal-GPS li jissorveljaw it-trakkijiet u l-kontejners).

44. (e)
Bħala par t i  mi l l -Komunità tal-Afr ik a tal-Lvant ( l -EAC ) , 
it-Tanżanija ff irmat l-abbozz ta’ l iġi dwar i l-kontroll tat-
tagħbijiet tal-vetturi li dwaru ntlaħaq qbil fil-livell minis-
terjali. Huwa previst li dan l-abbozz jidħol fid-dritt Komu-
nitarju fl-2012.

konklużjonIjIet u rakkomandazzjonIjIet

konklużjonI

45.
I l-Kummissjoni għamlet progress sostanzjali fl-għoti tas-
sostenn biex ikun hemm netwerk sostenibbli tat-toroq 
fl-Afrika ’l isfel mis-Saħara. Madankollu, il-progress għadu 
mhux biżżejjed biex tkun żgurata s-sostenibbiltà ġenerali 
tan-netwerk Afrikan tat-toroq kollu kemm hu.

46.
I l-Kummissjoni taqbel. I l-Kummissjoni tosserva li ż-żewġ 
terzi tat-toroq li l-Qorti sabet li huma f ’kundizzjoni bejn 
tajba u tajba ħafna jirrappreżentaw 90 % tal-kilometri.

I l-Kummissjoni hija tal-fehma li l-l ivell l i  jvarja ta’ deter-
jorament prematur jirreferi biss għal xi partijiet ta’ dawn 
it-toroq. Dan jirrifletti l-attitudni rikorrenti li nagħtu aktar 
importanza lill-investimenti milli lill-manutenzjoni.

47.
I l-Kummissjoni hi involuta bil-kbir fi djalogu politiku li qed 
jagħti riżultati pożittivi, u tinnota progress fejn jidħlu l-infiq 
għall-manutenzjoni tat-toroq u l-attenzjoni mogħtija lit-
tagħbija żejda fuq il-fus tal-vetturi.

L- ef fett  l i  l -Kummiss joni  t ista’ t iżgura j iddependi  fuq 
l-impenn u l-kapaċità tal-pajjiżi sħabha, l-ammonti investiti 
u l-linji politiċi tad-donaturi l-oħrajn fis-settur.

Il-Kummissjoni tagħraf li l-livell tas-suċċess tal-koperazzjoni 
teknika ffinanzjata mill-Kummissjoni jista' jkun ogħla.
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rakkomandazzjoni nru 1 (a)
I l-Kummissjoni taqbel li jingħata sostenn lil pajjiżi li jim-
plimentaw politik i settorjali  adattati b’mod ġenerali k if 
ukoll miżuri speċifiċi sabiex l-affarijiet jitjiebu fir-rigward 
tal-manutenzjoni u tal-kontroll tat-tagħbija żejda fuq il-fus 
tal-vetturi. Madankollu, ta’ min jinnota li l-interventi kollha 
ffinanzjati mill-Kummissjoni joriġinaw dejjem minn talba li 
tiġi mill-pajjiżi sħab.

rakkomandazzjoni nru 1 (b)
I l-Kummissjoni taqbel fil-prinċipju. Madankollu, f ’każi fejn 
il-progress ikun minimu jew fejn id-djalogu settorjali jibqa’ 
ma jwassal imkien, il-Kummissjoni se tikkunsidra li tir tira 
l-appoġġ tagħha.

rakkomandazzjoni nru 1 (c)
I l-Kummissjoni taqbel ma’ din ir-rakkomandazzjoni.

rakkomandazzjoni nru 2 (a)
Kol lox ma’ kol lox ,  i l -Kummissjoni  taqbel  fuq i l -ħt ieġa 
l i  j i ssaħħaħ id- dja logu u  l i  j iġu mmoniter jat i  kont in-
wament i r-r iżultat i  miskubin mil l -gverni j iet  f is-settur. 
Madankollu, skont il-prinċipju tal-effettività tal-għajnuna 
u b’koordinazzjoni mad-donaturi l-oħrajn, il-Kummissjoni 
bil-mod il-mod timxi minn sistema bbażata fuq il-kundizz-
jonijiet diretti lejn sistema aktar artikulata ta’ oqfsa ta’ valu-
tazzjoni tas-sitwazzjoni bbażati fuq ir-riżultati.

rakkomandazzjoni nru 2 (b)
I l -Kummissjoni  taqbel  iżda t innota l i ,  għar-raġuni j iet 
imsemmijin fi l-paragrafu 27, dan se jkun possibbli biss 
f ’għadd limitat ta’ każijiet.

rakkomandazzjoni nru 2 (c)
I l-Kummissjoni taqbel mar-rakkomandazzjoni u diġà qed 
twettaq valutazzjonijiet perjodiċi tar-riżultati miksubin fil-
biċċa l-kbira tal-pajjiżi. Barra minn hekk, għandha l-inten-
zjoni l i  tintroduċi l-evalwazzjonijiet tal-proġetti ex-post 
fil-każ ta’ proġetti li l-finanzjament tagħhom jaqbeż ċertu 
livell.

rakkomandazzjoni nru 2 (d)
I l-Kummissjoni taqbel mar-rakkomandazzjoni u, fil-biċċa 
l-kbira tal-pajjiżi, hija diġà involuta f ’ħidma biex tara x ’sar 
fuq i l -konk lużjoni j iet  tad-divers i  evalwazzjoni j iet  tar-
riżultati miskubin.

rakkomandazzjoni nru 2 (e)
I l-Kummissjoni hija tal-fehma li  l- ir tirar mis-settur f ’każ 
li d-djalogu ma’ pajjiż sieħeb ma jirnexxix hija triq tajba. 
Madankollu, tfakkar li hi ma tistax tissospendi l-finanzja-
ment meta kuntratt speċifiku tax-xogħlijiet ikun diġà ġie 
ffirmat u jkun qed jitwettaq.

rakkomandazzjoni nru 3 (a)
I l-Kummissjoni taqbel ma’ din ir-rakkomandazzjoni.

rakkomandazzjoni nru 3 (b)
I l-Kummissjoni taqbel ma’ din ir-rakkomandazzjoni.

rakkomandazzjoni nru 3 (c)
I l-Kummissjoni taqbel ma’ din ir-rakkomandazzjoni. 
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Il-qoRTI EwRopEa Tal-awdITuRI

IT-ToRoq huMa ESSENzjalI għall-INTEgRazzjoNI REġjoNalI, IT-Tkab-

bIR EkoNoMIku, l-żvIlupp SoċjalI, l-aMMINISTRazzjoNI pubblIka EF-

FET TIva u S-SIguRTà. Il-qoRTI EżaMINaT jEkk Il-FEż IkkoNTRIbwIxxIEx 

għaS-SoSTENIbIlITà TaN-NETwERk TaT-ToRoq Fl-aFRIka TaS-Sub-SaħaRa. 

Il-qoRTI kkoNkludIET lI l-kuMMISSjoNI hIja paRzjalMENT EFFET TIva 

FIl-pRoMozzjoNI Tal-adozzjoNI u l-IMplIMENTazzjoNI MIll-pajjIżI 

MSIEħba TaR-RIFoRMI Tal-polITIka SET ToRjalI lI hEMM bżoNN bIEx jIġI 

INdIRIzzaT l-oSTakolu EżISTENTI għal NETwERk SoSTENIbblI TaT-ToRoq. 

Il-qoRTI TagħMEl RakkoMaNdazzjoNIjIET lI jIMMIRaw lI jIFFukaw l-

IFFINaNzjaR Tal-FEż Fuq IS-SETTuR TaT-ToRoq FEjN jISTa’ jINkISEb l-ak-

baR IMpaTT u lI jTEjbu l-Mod kIF Il-kuMMISSjoNI Tuża l-kuNdIzzjoNa-

lITà, Id-djalogu Ta’ polITIka u l-kopERazzjoNI TEkNIka. 
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